
 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2108 
ท่ี  กษ 0401.4/843                          วันท่ี   13  พฤศจิกายน  2556 
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  12 พฤศจิกายน  2556 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2556  ณ ห้องประชุม 
คณะรัฐมนตรี ช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตร ี
ได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งน้ี โดยมีเรือ่งที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 
 

ด้านเศรษฐกิจ – สังคม 
วาระที่ 5 เรื่อง การปรับปรงุข้อเสนอแผนงาน/โครงการที่มีความพร้อมและสามารถ 

ดําเนนิการไดท้ันทีของจังหวัดพิจิตร ในการประชุมคณะรัฐมนตรนีอกสถานท่ี ณ จังหวัดกําแพงเพชร  
วันที่ 9-10 มิถุนายน 2556  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบแผนงาน/โครงการ ที่มีความพร้อมและสามารถดําเนินการได้ทันที
ของจังหวัดพิจิตร จํานวน 6 โครงการ โดยให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งจัดทํารายละเอียดคําขอรับการ
จัดสรรงบประมาณจัดส่งให้ สํานักงบประมาณ (สงป.) ภายใน 2 สัปดาห ์เพ่ือ สงป. พิจารณาวงเงินงบประมาณ
ที่เหมาะสม โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลาง รายการเงินสํารอง
จ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจากกรมบัญชีกลางแล้ว พรอ้มทั้ง
มอบหมายให้จงัหวัดพิจิตรรับความเห็นของ สศช. และ สงป. เพ่ือประกอบการดําเนินโครงการต่อไป ดังน้ี 

ลําดับ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ วงเงิน 
(ล้านบาท) 

1 โครงการขุดลอกคลองศิริวัฒน์ 
(บึงนาราง – บางลาย) 

อบต. บึงนาราง 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
(สถ.)  

5 

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเนินสะอาด ต. 
แหลมรัง อ. บึงนาราง จ. พิจิตร – นาตาเซา ต. วัง
ชะโอน อ.บึงสามัคคี จ. กําแพงเพชร 

อบต. แหลมรัง 
สถ. 

18 

3 โครงการระบบส่งนํ้าบ้านไทรโรงโขน-บ้านบางไผ่-
บ้านดงตะขบ 

โครงการชลประทานพิจิตร 
กรมชลประทาน 

20 

4 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่นํ้าน่าน ต. 
ไผ่หลวง อ. ตะพานหิน จ. พิจิตร 

สํานักงานโยธาธิการและผังเมอืง  
จ. พิจิตร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

12 

5 โครงการระบบส่งนํ้าสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าจาก
แม่นํ้าน่านไป ต. ท่าหลวง 

โครงการชลประทานพิจิตร 
กรมชลประทาน 

15 

6 โครงการขุดลอกคลองห้วยน้อยเช่ือมโครงการท่อ
ทองแดงผันนํ้าจากแม่นํ้าปิงลงสู่แม่นํ้ายม 

อบต. บึงบัว อบต. บ้านนา และ  
อบต. วังโมกข์  สถ. 

30 

 รวมงบประมาณของ จ. พิจิตร  100 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ด้าน... 
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วาระ
เร่ืองที่

เศรษฐกิจ - สังคม 5 การปรับปรุงข้อเสนอแผนงาน/โครงการท่ีมีความพร้อมและสามารถดําเนินการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้ทันทีของจังหวัดพิจิตร ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานท่ี 
ณ จังหวัดกําแพงเพชร วันท่ี 9 - 10 มิถุนายน 2556

แต่งตั้ง 22 ข้อท่ี 8 แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สะพานปลา

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



 
http://www.thaigov.go.th                                                   วันที่  12  พฤศจิกายน  2556 
  
  วันน้ี (12 พฤศจิกายน  2556)  เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ช้ัน 2                
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีทําเนียบรัฐบาล   นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรว่ีาการ
กระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตร ี  
 จากน้ัน นายธีรัตถ์  รัตนเสวี โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  พร้อมด้วย นายภักดีหาญส์                
หิมะทองคํา ร้อยโทหญิง สุณิสา  เลิศภควัต   และนายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเช่ือมโยงข้อมูลแบบบูรณาการสําหรับ
    การนําเข้า การส่งออก การนําผ่าน และโลจิสติกส์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
    พ.ศ. ....  
  2.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร 
    บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดยโสธร พ.ศ. .... 
  3.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาเพ่ือเตรียมการเปิดทําการศาลจังหวัดพิมายและศาลจังหวัด
    วิเชียรบุรี 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
  4.  เรื่อง  รายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ประจําปี 2555 
  5.  เรื่อง  การปรับปรุงข้อเสนอแผนงาน/โครงการที่มีความพร้อมและสามารถดําเนินการ 
    ได้ทันทีของจังหวัดพิจิตร ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัด 
    กําแพงเพชร วันที่ 9-10 มิถุนายน 2556  
  6.  เรื่อง  รายงานผลการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556  
    เก่ียวกับการปรับปรุงการให้บริการรถโดยสารประจําทางรายสายขององค์การ 
    ขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
  7.   เรื่อง   การเปิดให้การส่งเสริมกิจการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล  
    (Eco - car) 
  8.  เรื่อง  การจัดเที่ยวบินพิเศษมหากุศล เส้นทางบินไปกลับกรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช 

ต่างประเทศ 
  9.  เรื่อง  การบังคับใช้หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าฉบับใหม่ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี
    อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี 
  10.  เรื่อง  การลงนามในร่างความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่าง
    รัฐบาลไทยและภูฏาน 
  11.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบการเปิดสํานักงานการกงสุลสาธารณรัฐประชาชนจีนประจํา 
    จังหวัดภูเก็ต  
  12.  เรื่อง  หนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง 
    บรูไนดารุสซาลามว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทาง 
    ทูตและหนังสือเดินทางราชการ  
  13.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบการจัดทําหนังสือแลกเปลี่ยนสําหรับดําเนินโครงการพัฒนา 
    ท่าเรือในภูมิภาคอาเซียนอย่างย่ังยืน ภายใต้ความร่วมมือเชิงวิชาการระหว่าง 
    อาเซียน-เยอรมนี (ASEAN-German Technical Cooperation Project on  
    Sustainable Port Development in the ASEAN Region: SPD) ระยะที่ 2  
    (Verbal Note) 
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  14.  เรื่อง  การจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังการปรึกษาหารือทวิภาคีระหว่าง 
    กระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศและ
    ความร่วมมือแห่งสาธารณรัฐรวันดา  
  15.  เรื่อง  การรับรองเอกสารผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 11  
  16.  เรื่อง  แถลงข่าวร่วม (Joint Press Statement) ในระหว่างการเยือนประเทศไทย 
    อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ 
  17.  เรื่อง  ขออนุมัติการจัดทําและลงนามหนังสือแสดงเจตจํานงระหว่างราชอาณาจักรไทย
    กับสหภาพยุโรปว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
  18.  เรื่อง  คําพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเกี่ยวกับคดีปราสาทพระวิหาร 
  19.  เรื่อง  การลงนามหนังสือแสดงเจตจํานงว่าด้วยการหารือเชิงนโยบายด้านวิสาหกิจขนาด
    กลางและขนาดย่อมระหว่างสหภาพยุโรปกับราชอาณาจักรไทย  
  20.  เรื่อง  การจัดทําความตกลงในการเป็นประเทศเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาแห่งภาคี 
    สถาบันป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างประเทศ (International Anti – 
    Corruption Commission : IACA) ครั้งที่ 2 
  21.  เรื่อง   ขออนุมัติการจัดทําและลงนามหนังสือแสดงเจตจํานงว่าด้วยการยกระดับความ 
    ร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่ง  
    ราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการต่างประเทศและพาณิชย์แห่งนิวซีแลนด์  

แต่งต้ัง 
  22.  เรื่อง  แต่งต้ัง 
 1.  แต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิราชอาณาจักรสวีเดนประจําเมืองพัทยา  
 2.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
  ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) 

3. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ
 ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)  

 4.  แต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิราชอาณาจักรเลโซโทประจําประเทศไทย 
 5.  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่  299/2556     เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการ 
  อํานวยการจัดงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  
  สกลมหาสังฆปริณายก 

 6. ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหน่ึงวาระ 
7. แต่งต้ังผู้ที่จะดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  

 (นักบริหารสูง) (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
8. แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การ 

 สะพานปลา  
 

***************************************************** 
 เอกสารชุดน้ีเป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่าน้ัน 

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
โทร . 0 2280-9000 ต่อ 268 หรือ 436 

สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ทุกวันอังคาร หรือวันที่มีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด  
รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการสําหรับการนําเข้า การส่งออก 
การนําผ่าน และโลจิสติกส์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเช่ือมโยงข้อมูล
แบบบูรณาการสําหรับการนําเข้า การส่งออก การนําผ่าน และโลจิสติกส์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... 
ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  แล้วดําเนินการ            
ต่อไปได้  
   ทั้งน้ี กค. เสนอว่า  
  1. ประเทศไทยได้ทําความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกด้านศุลกากรด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน (ASEAN Agreement to Establish and Implement the ASEAN Single Window) 
เมื่อปี พ.ศ. 2548 เพ่ือวางกรอบความร่วมมือในการพัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลแบบบูรณาการทั้งในประเทศและ
ระหว่างประเทศแบบเบ็ดเสร็จโดยการติดต่อเพียงจุดเดียว ทั้งน้ี เพ่ือรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในปี พ.ศ. 2558 โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2548 มอบหมายให้กรมศุลกากรเป็น
หน่วยงานหลักในการจัดต้ัง National Single Window และ ASEAN Single Window  
   2. ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายกลางในการกําหนดให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการเช่ือมโยงข้อมูลเข้า
ด้วยกัน คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) โดยคณะทํางาน
ด้านกฎหมายเพ่ือการเช่ือมโยงข้อมูลแบบบูรณาการสําหรับการนําเข้า การส่งออก และโลจิสติกส์ จึงได้ยกร่างระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเช่ือมโยงข้อมูลแบบบูรณาการสําหรับการนําเข้า การส่งออก การนําผ่าน และ               
โลจิสติกส์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ขึ้น เพ่ือเป็นกรอบกฎหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องสามารถ
ออกระเบียบเพ่ือการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างกัน ตลอดจนให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องบูรณาการด้านการทํางานร่วมกัน 
โดยใช้วิธีการทํางานทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบ National Single Window ของกรมศุลกากร และให้ใช้พิกัด
อัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียนเพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และกําหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ ดําเนินการให้แล้วเสร็จ 
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 ซึ่งระบบดังกล่าวจะเป็นพ้ืนฐานของระบบการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างประเทศ หรือ 
และ ASEAN Single Window (ASW) ต่อไป อันจะทําให้สามารถอํานวยความสะดวกทางการค้าทั้งในประเทศไทย
และในระหว่างประเทศอาเซียนให้เป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกด้าน
ศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน (ASEAN Agreement to Establish and Implement the ASEAN 
Single Window)  
  3. กบส. ได้มีมติเห็นชอบร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเช่ือมโยงข้อมูลแบบบูรณาการ
สําหรับการนําเข้า การส่งออก การนําผ่าน และโลจิสติกส์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... เมื่อวันที่ 27 
มิถุนายน 2556  
  สาระสําคัญของร่างระเบียบ  
  1. กําหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือประโยชน์ในการเช่ือมโยง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เก่ียวข้องได้ครบวงจร ณ จุดเดียว (National Single 
Window) ในการรับส่งข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการนําเข้า การส่งออก การนําผ่าน และโลจิสติกส์  
   2. กําหนดให้หน่วยงานของรัฐผู้มีหน้าที่พิจารณาออกใบอนุญาตรวบรวมข้อมูลสินค้าที่ต้องขอ
ใบอนุญาตแจ้งให้กรมศุลกากรทราบ และให้หน่วยงานของรัฐร่วมกับกรมศุลกากรในการจัดประเภทพิกัดอัตรา
ศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน และรหัสสถิติสินค้าที่ต้องขอใบอนุญาตเพ่ือใช้และจัดทําฐานข้อมูลสินค้าดังกล่าว เพ่ือ
ประโยชน์ในการเช่ือมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
  3. กําหนดให้กรมศุลกากรมีหน้าที่ดูแลระบบการเช่ือมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้พัฒนาและ
ประสานงานกับกรมศุลกากรเพ่ือให้สามารถเช่ือมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
ที่เก่ียวข้องอย่างครบวงจร ณ จุดเดียว (National Single Window)  
   4. กําหนดให้หน่วยงานของรัฐที่ยังไม่มีความพร้อมในการเช่ือมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้พัฒนาและ
ประสานงานกับกรมศุลกากรเพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการสําหรับการนําเข้า                
การส่งออก การนําผ่าน และโลจิสติกส์ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2557  
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2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือ                
บางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดยโสธร พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยน
การใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดยโสธร พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทย
เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. กําหนดให้การคํานวณพ้ืนที่ใช้สอยอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งให้คํานวณเฉพาะ
พ้ืนที่อาคารที่ใช้ประโยชน์เพ่ือประกอบกิจการพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งเท่าน้ัน 
  2. กําหนดให้ใช้บังคับกฎกระทรวงดังกล่าวในพ้ืนที่จังหวัดยโสธร เว้นแต่พ้ืนที่ตามกฎกระทรวง
กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่
ตําบลสําราญ ตําบลน้ําคําใหญ่ ตําบลในเมือง ตําบลตาดทองและตําบลเขื่อนคํา อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 
พ.ศ. 2547 
  3. กําหนดพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดยโสธร เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรม
ประเภทค้าปลีกค้าส่ง โดยกําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับพ้ืนที่ ชนิดและประเภทของอาคารที่มีลักษณะ
ต้องห้าม 
  4. กําหนดให้อาคารท่ีมีอยู่แล้วในบริเวณพ้ืนที่ที่กําหนดตามข้อ 3.ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้
บังคับ ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงน้ีแต่ห้ามดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็น
อาคารชนิดหรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกําหนด 
  5. กําหนดให้อาคารท่ีได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการน้ัน ก่อนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารไม่แล้วเสร็จ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวงน้ี แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อกฎกระทรวงน้ีไม่ได้  
 
3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเพื่อเตรียมการเปิดทําการศาลจังหวัดพิมายและศาลจังหวัดวิเชียรบุรี 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดวันเปิดทําการศาลจังหวัดพิมาย               
พ.ศ. …. ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจศาลแขวงนครราชสีมา พ.ศ. …. ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้
บทบัญญัติมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติให้นําวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด                   
พ.ศ. 2520 บังคับสําหรับคดีที่เกิดขึ้นในบางท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดวันเปิดทําการศาล
จังหวัดวิเชียรบุรี พ.ศ. …. รวม 4 ฉบับ ตามท่ีสํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
                   สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
                   1. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดวันเปิดทําการศาลจังหวัดพิมาย พ.ศ. …. มีสาระสําคัญเป็นการ
กําหนดให้ศาลจังหวัดพิมายเปิดทําการต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 
                   2. ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจศาลแขวงนครราชสีมา พ.ศ. …. มีสาระสําคัญเป็น
การกําหนดให้ศาลแขวงนครราชสีมาในจังหวัดนครราชสีมามีเขตอํานาจในอําเภอเมืองนครราชสีมา อําเภอขามทะเล
สอ อําเภอขามสะแกแสง อําเภอครบุรี อําเภอจักราช อําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอโชคชัย อําเภอโนนไทย อําเภอ
โนนสูง อําเภอปักธงชัย อําเภอพระทองคํา อําเภอวังนํ้าเขียว อําเภอเสิงสาง และอําเภอหนองบุญมาก 
                   3. ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติให้นําวิธีพิจารณาความ
อาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520 บังคับสําหรับคดีที่เกิดขึ้นในบางท้องที่ (ฉบับที่ ..)            
พ.ศ. …. มีสาระสําคัญเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมความในลําดับที่ 21 ของบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติ
มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติให้นําวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520 บังคับ
สําหรับคดีที่เกิดขึ้นในบางท้องที่ พ.ศ. 2520 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2537 เพ่ือให้
นําวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัดนครราชสีมาสําหรับคดีอาญา ที่อยู่ในอํานาจ 
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ศาลแขวงซึ่งเกิดขึ้นในท้องที่อําเภอแก้งสนามนาง คง ชุมพวง ด่านขุนทด เทพารักษ์ โนนแดง บัวลาย บัวใหญ่ บ้าน
เหลื่อม ปากช่อง ประทาย พิมาย เมืองยาง ลําทะเมนชัย สีคิ้ว สีดา สูงเนิน และห้วยแถลง 
                   4. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดวันเปิดทําการศาลจังหวัดวิเชียรบุรี พ.ศ. …. มีสาระสําคัญเป็นการ
กําหนดให้ศาลจังหวัดวิเชียรบุรีเปิดทําการต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 

 
เศรษฐกิจ – สงัคม 

4. เรื่อง รายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย ประจําปี 2555 
                   คณะรัฐมนตรีมีม ติรับทราบรายงานสถานการณ์การใ ช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่ เลวร้ าย 
ประจําปี 2555 ตามมติคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ในการประชุม                
ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 10 กันยายน 2556 ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และมอบหมายให้กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงยุติธรรม  รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไป
พิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไป 
                   สาระสําคัญของเร่ือง 
                   รง. รายงานว่า 
                   1. ได้ดําเนินการตามความเห็นและข้อสังเกตของหน่วยงานต่าง ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 10 กรกฎาคม 2555 โดยมีการพิจารณาและทําความเข้าใจร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ในการกําหนดเง่ือนไข 
การจําแนก และการจัดเก็บข้อมูลการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายทั้ง 4 รูปแบบ ให้สอดคล้องใกล้เคียงกับนิยาม
ตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 182 ซึ่งปรากฎข้อมูลแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
ใน 4 รูปแบบ และมีหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดเก็บ ดังน้ี 
                             1.1 รูปแบบ  ก . ทุกรูปแบบของการใช้ทาส  หรือแนวปฏิบัติที่คล้ายกับการใช้ทาส                
มีจํานวน 154 คน หน่วยงานจัดเก็บ คือ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ (พม.) 
                             1.2 รูปแบบ ข . การค้าประเวณี/ผลิตสื่อลามกหรือการแสดงลามกมีจํานวน 215 คน 
หน่วยงานจัดเก็บ คือ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พม. 
                             1.3 รูปแบบ  ค . การกระทํ าที่ ผิ ดกฎหมาย  โดย เฉพาะผลิตและขนส่ งยา เสพติด 
จํานวน 3,128 คน หน่วยงานจัดเก็บ คือ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรม 
                             1.4 รูปแบบ ง. งานซึ่งโดยลักษณะของงาน หรือโดยสภาพแวดล้อมในการทํางานมีแนวโน้ม    
ที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัย หรือศีลธรรมของเด็กมีจํานวน346 คน หน่วยงานจัดเก็บ คือ                
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รง. 
                   2. สถานการณ์การใช้แรงงานเด็กของประเทศไทยในปี 2555 มีแนวโน้มลดลง โดยข้อมูลลูกจ้างเด็ก
จากการตรวจแรงงานท่ัวประเทศ เมื่อปี 2554 จํานวน 19,074 คน ลดลงเหลือ 14,972 คน ในปี 2555 เช่นเดียวกับ
ข้อมูลลูกจ้างเ ด็กที่ เ ป็นผู้ประกันตน  จากสํานักงานประกันสังคม  จํานวน  50,239 คน  ในปี  2554 ลดลง
เหลือ 20,465 คน ในปี 2555 ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากการสํารวจภาวะการมีงานทําของประชากรจากสํานักงาน
สถิติแห่งชาติ ที่พบว่าจํานวนลูกจ้างเด็กภายเอกชน ในปี 2554 มีจํานวน 227,013 คน และลดลงเหลือ 189,633 คน 
ในปี2555 
                   3. ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานในปี 2555 
                             3.1 ประเทศไทยไม่มีการสํารวจแรงงานเด็กและแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายในภาพรวม
ของท้ังประเทศ จึงทําให้ไม่มีข้อมูลที่แท้จริง เมื่อเกิดข้อกล่าวหาต่าง ๆ จากต่างประเทศ จึงทําให้ยากต่อการพิสูจน์ 
และยากต่อการวางแผนการดําเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 
                             3.2 ไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือสนับสนุนภารกิจการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบ           
ที่เลวร้ายเป็นการเฉพาะ 
                             3.3 ไม่มีการจัดสรรงบประมาณเป็นการเฉพาะสําหรับหน่วยงานท่ีมีภารกิจเก่ียวข้องกับ             
การขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย งบประมาณที่ใช้ดําเนินงานในปัจจุบันเป็นงบประมาณการดําเนินงาน
ปกติของหน่วยงาน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการดําเนินการ 
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                   4. ข้อเสนอแนะ 
                             4.1 ควรให้มีการสํารวจจํานวนแรงงานเด็ก และแรงงานเด็กในรูปแบบที่ เลวร้าย                 
ในระดับประเทศ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผนการแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กอย่างเป็นระบบ 
                             4.2 หน่วยงานเก่ียวข้องควรวางระบบการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือสนับสนุนภารกิจการขจัดการ            
ใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายเป็นการเฉพาะ 
                             4.3 ควรผลักดันให้เรื่องการขจัดการใช้แรงงานเด็กเป็นวาระแห่งชาติ เพ่ือให้สังคมรับรู้และ           
มีส่วนร่วมในการจัดการกับปัญหา 
                             4.4 ให้ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องทํา MOU ระหว่างกัน โดยกระตุ้นให้ทุกฝ่ายตระหนักรู้ถึง         
สภาพปัญหา และอาศัยความร่วมมืออย่างจริงจัง เพ่ือให้ประเทศไทยปราศจากการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
จริงตามเป้าหมายโลก ที่กําหนดไว้ให้มีการดําเนินการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายให้หมดสิ้นไป                
ภายในปี 2559 และขจัดการใช้แรงงานเด็กในทุกรูปแบบให้หมดสิ้นไปในปี พ.ศ. 2563 
 
5. เรื่อง การปรับปรุงข้อเสนอแผนงาน/โครงการที่มีความพร้อมและสามารถดําเนินการได้ทันทีของจังหวัดพิจิตร 
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานท่ี ณ จังหวัดกําแพงเพชร วันที่ 9-10 มิถุนายน 2556  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนงาน/โครงการ ที่มีความพร้อมและสามารถดําเนินการได้ทันทีของ
จังหวัดพิจิตร จํานวน 6 โครงการ วงเงินรวม 100 ล้านบาท ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) เสนอ โดยให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งจัดทํารายละเอียดคําขอรับการจัดสรรงบประมาณจัดส่ง
ให้ สํานักงบประมาณ (สงป.) ภายใน 2 สัปดาห์ เพ่ือ สงป. พิจารณาวงเงินงบประมาณท่ีเหมาะสม โดยใช้จ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น             
ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจากกรมบัญชีกลางแล้ว พร้อมทั้งมอบหมายให้จังหวัดพิจิตรรับความ              
เห็นของ สศช. และ สงป. เพ่ือประกอบการดําเนินโครงการต่อไป ดังน้ี 
ลําดับ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ วงเงิน 

(ล้านบาท) 
1 โครงการขุดลอกคลองศิริวัฒน์ 

(บึงนาราง – บางลาย) 
อบต. บึงนาราง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)  

5

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเนินสะอาด 
ต. แหลมรัง อ. บึงนาราง จ. พิจิตร – นาตาเซา 
ต. วังชะโอน อ.บึงสามัคคี จ. กําแพงเพชร

อบต. แหลมรัง
สถ. 

18

3 โครงการระบบส่งนํ้าบ้านไทรโรงโขน-บ้าน
บางไผ่-บ้านดงตะขบ

โครงการชลประทานพิจิตร
กรมชลประทาน

20

4 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่นํ้า
น่าน ต. ไผ่หลวง อ. ตะพานหิน จ. พิจิตร

สํานักงานโยธาธิการและผังเมอืง จ. พิจิตร 
กรมโยธาธิการและผังเมือง

12

5 โครงการระบบส่งนํ้าสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้า
จากแม่นํ้าน่านไป ต. ท่าหลวง 

โครงการชลประทานพิจิตร
กรมชลประทาน

15

6 โครงการขุดลอกคลองห้วยน้อยเช่ือมโครงการ
ท่อทองแดงผันนํ้าจากแม่นํ้าปิงลงสู่แม่นํ้ายม

อบต. บึงบัว อบต. บ้านนา และ อบต. วังโมกข์ 
สถ.

30

 รวมงบประมาณของ จ. พิจิตร 100
 
6. เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 เก่ียวกับการปรับปรุง            
การให้บริการรถโดยสารประจําทางรายสายขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 
2556 เก่ียวกับการปรับปรุงการให้บริการรถโดยสารประจําทางรายสายขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ                
ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ 
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  สาระสําคัญของรายงานผลการดําเนินการดังกล่าวสรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
  1. การนําระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 มาใช้ในทุกสายการเดินรถ ซึ่งปัจจุบัน 
ขสมก. ได้รับใบรับรองคุณภาพ ISO 9001 : 2008 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ทุกสายการเดินรถ 
  2. การดําเนินการตามโครงการขันน็อตของ คค. มี 7 โครงการ คือ 1) โครงการซ้ายตลอดจอด           
ทุกป้าย สร้างวินัยจราจร 2) โครงการบริการดีมีนํ้าใจ สร้างความพึงพอใจ 3) โครงการสายตรวจลดอุบัติเหตุ           
เป็นมิตรกับประชาชน 4) โครงการรักษ์ท่า รักษ์สะอาด รักษ์ความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 5) โครงการสร้างวินัย
จราจร สร้างความปลอดภัย ที่ป้ายรถโดยสารประจําทาง 6) โครงการบริการดี ขับขี่ปลอดภัยไปกับรถเมล์ฟรี               
7) โครงการนายท่า IT 
  3. การปรับปรุงการปล่อยรถโดยสารประจําทางทุกช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า – เย็น ให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่ง ขสมก. ได้จัดทําแผนการปล่อยรถโดยสารประจําทางรายสายจําแนกตามเขตการเดินรถ              
ที่ 1 – 8  นอกจากน้ี ยังได้ดําเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่ีมอบหมายให้  ขสมก. นํา
รถออกว่ิงในช่วงเวลา 16.00 – 20.00 น. ให้ครบร้อยละ 100 ของทุกสายการเดินรถ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชนในช่วงเย็น 
  4. การกํากับดูแลบริษัทเหมาซ่อมรถโดยสารดําเนินการซ่อมบํารุงโดยสารประจําทาง ให้มีสภาพ
มั่งคงแข็งแรงและสามารถออกว่ิงให้บริการมากที่สุด 
 
7.  เรื่อง  การเปิดให้การส่งเสริมกิจการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (Eco - car) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดําเนินงานของการเปิดให้การส่งเสริมกิจการผลิตรถยนต์ประหยัด
พลังงานมาตรฐานสากล ระยะที่ 2 ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  อก.รายงานว่า 
  1. อก.ได้ดําเนินกลยุทธ์ “การช้ีทิศทางและการสร้างโอกาส” ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์
ไทย โดยอาศัยกลไกการดําเนินนโยบายส่งเสริมรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล ซึ่งได้ปิดให้การส่งเสริมลงใน
ปี 2550 มีผู้ประกอบการที่ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน จํานวนทั้งสิ้น 5 ราย ด้วยกําลังการผลิตที่สูงกว่า 585,000 คัน
ต่อปี จากการประเมินความสําเร็จของนโยบายดังกล่าวพบว่า นโยบายน้ีประสบความสําเร็จสูงกว่าความคาดหมาย 
โดยปัจจุบันได้มีการลงทุนสร้างฐานการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลที่ครบวงจร ซึ่งรวมถึงการผลิต
เครื่องยนต์ ระบบส่งกําลัง และช้ินส่วนยานยนต์ การดําเนินกิจกรรมการวิจัยและพัฒนารถยนต์ประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากล และการลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมต่อเน่ืองเพ่ือรองรับฐานการผลิตและจําหน่ายรถยนต์ประหยัด
พลังงานมาตรฐานในประเทศไทย 
  2. เพ่ือสร้างโอกาสและขยายฐานการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นรถยนต์ที่ 
“สะอาด ประหยัด ปลอดภัย” สอดคล้องกับทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์โลก และสอดรับกับโครงสร้างภาษี
สรรพสามิตใหม่ซึ่งจะเริ่มกําหนดใช้ขึ้นในปี 2559 ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติ (28 พฤษภาคม 2556  และ 6 
สิงหาคม 2556) มอบหมายให้ อก.ดําเนินมาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากล (Eco - car) ระยะที่ 2 ผ่านสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนของ สกท. โดยเปิดให้การส่งเสริมกิจการ
ผลิตรถยนต์ประยัดพลังงานมาตรฐานสากล (Eco - car) ขึ้นมาใหม่ โดยมีหลักเกณฑ์เง่ือนไขตามที่ อก. จะศึกษาและ
กําหนดต่อไป เพ่ือเป็นการกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างมีเสถียรภาพและต่อเน่ือง 
เพ่ือประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย 
 
8. เรื่อง การจัดเที่ยวบินพิเศษมหากุศล เส้นทางบินไปกลับกรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ ดังน้ี  
  1. รับทราบผลการประสานงานกับสํานักงานราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร เก่ียวกับการจัดเที่ยวบินพิเศษมหากุศล เส้นทางบินไปกลับกรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช ในวันเสาร์
ที่ 21 ธันวาคม 2556 โดยรัฐบาลเป็นเจ้าภาพ  



 8 

   2. ให้แต่งต้ังคณะทํางานอํานวยการการจัดเที่ยวบินพิเศษมหากุศล เส้นทางบินไปกลับกรุงเทพฯ-
นครศรีธรรมราช โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ ตามท่ีเสนอ  
  3. ให้หน่วยงานที่มีรัฐวิสาหกิจในสังกัดและหน่วยงานอ่ืน ๆ ร่วมสนับสนุนบัตรโดยสารเคร่ืองบิน  
  4. ให้ขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญพระนามาภิไธยย่อ ม.ว.ก. จัดทําเข็มที่ระลึกเพ่ือ
พระราชทานให้แก่ผู้สนับสนุนบัตรโดยสารเครื่องบิน และนํารายได้ที่ได้รับจากการสนับสนุนทั้งหมดโดยไม่           
หักค่าใช้จ่าย ร่วมสมทบทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร               
(ม.ท.ศ.)  
  5. อนุมัติเงินงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการจัดเที่ยวบินพิเศษมหากุศล จํานวน 8,000,000 บาท โดยให้บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องรับดําเนินการในเรื่องน้ี  
  ทั้งน้ี นายกรัฐมนตรีได้มีดําริให้รัฐบาลขอรับพระราชทานพระราชวินิจฉัยในการจัดเที่ยวบินพิเศษ
มหากุศลโดยรัฐบาลเป็นเจ้าภาพ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือนํารายได้จากการจําหน่ายบัตรโดยสารโดยไม่หักค่าใช้จ่าย ร่วม
สมทบทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) โดยขอ
พระราชทานกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเป็นนักบินที่ 1 พร้อมด้วย 
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ร่วมเสด็จ
พระราชดําเนินในเที่ยวบินพิเศษมหากุศลในคร้ังน้ีด้วย ในการน้ี สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประสานงานกับ
สํานักงานราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งได้รับพระราชทานพระราช
วินิจฉัยให้จัดเที่ยวบินพิเศษมหากุศล เส้นทางบินไปกลับกรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช โดยจะเสด็จพระราชดําเนินไป
บําเพ็ญกุศล ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2556  
  เพ่ือให้การดําเนินการในเร่ืองน้ีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ สลค. ได้หารือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องแล้ว จึงเห็นควรดําเนินการ ดังน้ี  
  1. แต่งต้ังคณะทํางานอํานวยการการจัดเที่ยวบินพิเศษมหากุศลเส้นทางบินไปกลับกรุงเทพฯ-
นครศรีธรรมราช โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ ดังน้ี  
    องค์ประกอบ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นประธานคณะทํางาน ผู้ทํางาน ประกอบด้วย 
ผู้แทนเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนจากสํานักงานราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ผู้แทนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้แทนจากบริษัท การบินไทย จํากัด 
(มหาชน) ผู้แทนจากบริษัท การท่าอากาศยานจํากัด (มหาชน) โดยมี ผู้แทนจากสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็น             
ผู้ทํางานและเลขานุการ ผู้แทนจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และผู้แทนจากบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
เป็นผู้ทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ  
   อํานาจหน้าที่  
   1) สั่งการ อํานวยการ กํากับ กําหนดกิจกรรมดําเนินการ ติดตามการจัดทําแผนงานและ
กิจกรรม ประสานงานกับจังหวัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการเตรียมการรับเสด็จให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
สมพระเกียรติ  
    2) บริหารจัดการงบประมาณสําหรับใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งจัดหาผู้รับจ้าง
ดําเนินการ การจัดเที่ยวบินพิเศษมหากุศล เส้นทางบินไปกลับกรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช ตลอดรวมถึงดําเนินการ                 
อ่ืนใดที่จําเป็น เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
   3) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  
  2. บัตรโดยสารเครื่องบิน จํานวน 100 ที่น่ัง เห็นควรให้หน่วยงานที่มีรัฐวิสาหกิจในสังกัด เช่น 
กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
พลังงาน เป็นต้น ให้การสนับสนุน จํานวน 50 ที่น่ัง ส่วนที่เหลืออีกจํานวน 50 ที่น่ัง ให้หน่วยงานที่มีความประสงค์จะ
ร่วมสนับสนุนแจ้งยืนยันไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เพ่ือจะได้สรุปเสนอ
นายกรัฐมนตรีรับทราบต่อไป  
  3. ขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญพระนามาภิไธยย่อ ม.ว.ก. จัดทําเข็มที่ระลึกเพ่ือพระราชทาน
ให้แก่ผู้สนับสนุน จํานวนทั้งสิ้นประมาณ 100 ราย โดยจะมีรายได้จากการจําหน่ายบัตรโดยสารที่น่ังละ 500,000 
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บาท รวมรายได้ทั้งสิ้น 50,000,000 บาท ทั้งน้ี รายได้ที่ได้รับทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย นําไปร่วมสมทบทุนมูลนิธิ
ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)  
  4. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดเที่ยวบินพิเศษมหากุศล เส้นทางบินไปกลับกรุงเทพฯ-
นครศรีธรรมราช ซึ่งประกอบด้วย ค่าจัดเตรียมเครื่องบิน ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าพิธีการ
ทางศาสนา ค่าจัดทําเข็มที่ระลึก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในพ้ืนที่ที่รอรับเสด็จพระราชดําเนิน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ รวมท้ังสิ้น
ประมาณ 8,000,000 บาท เน่ืองจากรัฐบาลรับเป็นเจ้าภาพ ดังน้ัน จึงเห็นสมควรให้ใช้จ่ายจากเงินงบกลางรายการเงิน
สํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ทั้งน้ี โดยให้บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และหน่วยงานที่เก่ียวข้องรับ
ดําเนินการในเรื่องน้ี   
 

ต่างประเทศ 
 

9. เรื่อง การบังคับใช้หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้าฉบับใหม่ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐ
เกาหลี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอดังน้ี  
  1. เห็นชอบในสารัตถะของร่างระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าฉบับใหม่หรือ 
Decision to Endorse the Amendment of Appendix 1 [Operational Certification Procedures (OCP) for 
Rules of Origin] ทั้งน้ี หากมีการแก้ไขถ้อยคําที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้ พณ. 
ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง  
   2. มอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศและกรมศุลกากรดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ร่าง
ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าฉบับใหม่ หรือ Decision to Endorse the Amendment of 
Appendix 1 [Operational Certification Procedures (OCP) for Rules of Origin] มีผลบังคับใช้  
  3. มอบหมายให้ พณ. ประสานกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) แจ้งประเทศภาคีความตกลงการค้า
เสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลีว่า ไทยพร้อมที่จะดําเนินการบังคับใช้หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าฉบับใหม่หลังจากที่
หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ดําเนินกระบวนการภายในแล้ว  
   สาระสําคัญของเร่ือง  
  ร่างระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าฉบับใหม่ มีวัตถุประสงค์เพ่ืออํานวยความ
สะดวกทางการค้ามากขึ้น โดยให้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติ แต่ไม่เปลี่ยนแปลงสาระสําคัญตามพันธกรณีความ
ตกลงการค้าสินค้าอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ได้แก่  
  1. การขยายอายุหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าจาก 6 เดือน เป็น 12 เดือน  
   2. การอนุญาตให้ผู้ส่งออกสามารถออกใบรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า ก่อนเวลาที่ส่งออกจากเดิม                 
ที่อนุญาตให้ออกใบรับรองได้เฉพาะเวลาที่ส่งออกหรือหลังส่งออก  
  3. การอนุญาตให้การแก้ไขใบรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าที่ผิดพลาด โดยการขีดฆ่าข้อความท่ีไม่ต้องการ
และเพ่ิมเติมข้อความท่ีถูกต้องหรือออกใบรับรองฉบับใหม่จากเดิมที่ให้แก้ไขจากฉบับเดิมเท่าน้ัน  
  4. การอนุญาตให้ไม่ต้องระบุราคาสินค้าที่ส่งมอบ ณ ท่าเรือ (Free On Board: FOB) [ยกเว้นกรณีที่
ใช้เกณฑ์สัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาค (Regional Value Content) ต้องระบุราคา FOB] จากเดิมที่ต้องระบุราคา 
FOB ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้ผู้ส่งออกในกรณีที่ไม่ต้องการเปิดเผยราคาของผู้ขายหรือผู้ผลิต  
 
10. เรื่อง การลงนามในร่างความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างรัฐบาลไทยและ
ภูฏาน 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังน้ี 
                   1. เห็นชอบในสารัตถะของร่างความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างรฐับาล
ไทยและภูฏาน (Trade Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and the 
Royal Government of Bhutan) 
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                   2. มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในร่างความตกลงว่าด้วย
ความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างรัฐบาลไทยและภูฏาน 
  ทั้งน้ี ให้กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Power) ให้ผู้ลงนามตาม
ความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
                   ร่างความตกลงฯ มีสาระสําคัญครอบคลุมสาขาความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้านต่าง ๆ ซึ่งมีรูปแบบ
และสาระสําคัญคล้ายคลึงกับความตกลงฯ ที่ไทยทํากับประเทศต่าง ๆ ประกอบด้วย 
                   1. ความร่วมมือด้านการค้า/การลงทุน การอํานวยความสะดวกทางการค้า การท่องเที่ยว การก่อสร้าง 
ด้านสุขภาพ/การรักษาพยาบาล การศึกษา ด้านพลังงาน ด้านโลจิสติกส์ รวมทั้งการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) 
                   2. การยกเว้นภาษีนําเข้าสําหรับสินค้าที่นําเข้ามาช่ัวคราวเพ่ือใช้เป็นตัวอย่าง/สินค้าโฆษณาที่ไม่มี
มูลค่าเชิงพาณิชย์ เครื่องมือ/ช้ินส่วนสําหรับการประกอบและซ่อมแซม และสินค้าสําหรับแสดงในงานแสดงสินค้าซึ่ง
จะต้องส่งกลับไป (Re-export) โดยให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบภายในของแต่ละภาคี 
                   3. การจัดต้ังคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee: JTC) เพ่ือทบทวนการ
ดําเนินการตามความตกลงทางการค้าฉบับน้ี พิจารณาแนวทางขยายการค้าระหว่างกัน และจัดทําข้อเสนอแนะเพ่ือ
พัฒนาการค้าระหว่างกัน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทยและรัฐมนตรีเศรษฐกิจของภูฏานเป็นหัวหน้า
คณะกรรมการร่วมดังกล่าว 
                   4. การส่งเสริมและอํานวยความสะดวกการติดต่อทางธุรกิจระหว่างบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลผ่าน
การแลกเปลี่ยนการเยือนและส่งเสริมการเปิดสาขาธุรกิจในแต่ละภาคี โดยให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ภายในของแต่ละภาคี 
 
11. เรื่อง ขอความเห็นชอบการเปิดสํานักงานการกงสุลสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําจังหวัดภูเก็ต  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบให้สาธารณรัฐประชาชนจีนเปิดสํานักงานการกงสุลประจําจังหวัดภูเก็ต ภายใต้การกํากับ
ดูแลของสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจําจังหวัดสงขลา และมีเขตกงสุลครอบคลุม 3 จังหวัดของไทย 
ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต กระบ่ี และพังงา  
   2. เห็นชอบร่างหนังสือแลกเปลี่ยนของกระทรวงการต่างประเทศระหว่างฝ่ายไทยกับฝ่ายจีนเก่ียวกับ
การเปิดสํานักงานการกงสุลของสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําจังหวัดภูเก็ต  
  ทั้งน้ี ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนเรื่องการเปิดสํานักงานการกงสุลสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําจังหวัด
ภูเก็ตของกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นการยืนยันให้ความเห็นชอบการจัดต้ังสํานักงานการกลสุลฯ และทั้งสองฝ่าย
ตกลงให้หนังสือทั้งสองฉบับประกอบกันเป็นความตกลงระหว่างรัฐบาลของท้ังสองประเทศ โดยมุ่งหมายให้เกิดผล
ผูกพันทางกฎหมายระหว่างกันตามกฎหมายระหว่างประเทศ จึงเป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ และ
เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
 
12. เรื่อง หนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งบรูไนดารุสซาลามว่าด้วยการ
ยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบต่อร่างหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งบรูไน           
ดารุสซาลามว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ  
   2. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายลงนามในร่างหนังสือแลกเปลี่ยน ตามข้อ 1.  
  3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของร่างหนังสือแลกเปลี่ยนดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่
สาระสําคัญ เพ่ือให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้ กต. สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีอีกคร้ัง  
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  สาระสําคัญของเร่ือง  
  กต. รายงานว่า ไทยและบรูไนฯ เห็นพ้องที่จะจัดทําหนังสือแลกเปลี่ยน (Exchange of Notes) ว่า
ด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต และหนังสือเดินทางราชการเพ่ืออํานวยความสะดวกใน
การเดินทางติดต่อประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่และข้าราชการ โดยสองฝ่ายได้เห็นชอบในสาระของร่างหนังสือ
แลกเปลี่ยนฯ แล้ว ซึ่งมีสาระสําคัญสรุปได้ ดังน้ี  
  1. ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ เป็นเอกสารกําหนดกรอบความร่วมมือว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลง
ตราสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการระหว่างกัน เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรและเพ่ือ
อํานวยความสะดวกในการเดินทางเข้า แวะผ่าน และพํานักอยู่ในดินแดนของทั้งสองประเทศเป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 
วัน รวมทั้งกําหนดเง่ือนไขการเดินทางเข้าและออก โดยการดําเนินการดังกล่าวต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของการประติบัติต่าง
ตอบแทน  
   2. สองฝ่ายสามารถสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเข้าเมือง หรือลดระยะเวลาพํานักของบุคคลที่ได้รับ
ยกเว้นการตรวจลงตราตามข้อตกลงน้ีได้บนพ้ืนฐานเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน    
การสาธารณสุข หรือความม่ันคงแห่งชาติ  
  3. ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างรัฐบาลไทยและบรูไนฯ 
รวมท้ังจะช่วยอํานวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่และข้าราชการไทยในการปฏิบัติราชการและได้รับประโยชน์ โดยมี
ระยะเวลาพํานักในบรูไนฯ ได้นานย่ิงขึ้น ทั้งน้ี หนังสือแลกเปลี่ยนฯ จะมีผลใช้บังคับในเวลา 30 วัน นับจากวันที่ได้รับ
การแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรฉบับสุดท้ายผ่านช่องทางทางการทูต และจะมีผลใช้บังคับโดยไม่กําหนดระยะเวลา               
แต่ภาคีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะตัดสินใจบอกเลิกหนังสือแลกเปลี่ยนฯ ด้วยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านช่องทาง
ทางการทูต 30 วันก่อนการบอกเลิกดังกล่าวมีผลใช้บังคับ  
 
13. เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดทําหนังสือแลกเปลี่ยนสําหรับดําเนินโครงการพัฒนาท่าเรือในภูมิภาคอาเซียน
อย่างย่ังยืน ภายใต้ความร่วมมือเชิงวิชาการระหว่างอาเซียน-เยอรมนี (ASEAN-German Technical 
Cooperation Project on Sustainable Port Development in the ASEAN Region: SPD) ระยะท่ี 2 
(Verbal Note) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบการจัดทําร่างหนังสือแลกเปลี่ยนสําหรับดําเนินโครงการพัฒนาท่าเรือในภูมิภาคอาเซียน
อย่างย่ังยืน ภายใต้ความร่วมมือเชิงวิชาการระหว่างอาเซียน-เยอรมนี (ASEAN-German Technical Cooperation 
Sustainable Port Development in the ASEAN Region: SPD) ระยะที่ 2 (Verbal Note) ระยะเวลาดําเนิน
โครงการ 3 ปี ต้ังแต่เดือนมกราคม 2556 – ธันวาคม 2558 
  2. เห็นชอบการจัดทําร่างความตกลงสําหรับดําเนินโครงการพัฒนาท่าเรือในภูมิอาเซียนอย่างย่ังยืน 
ภายใต้ความร่วมมือเชิงวิชาการระหว่างอาเซียน-เยอรมนี ระยะที่ 2  (ASEAN-German Technical Cooperation 
Sustainable Port Development in the ASEAN Region: SPD)  
  3. เห็นชอบให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในเอกสารข้างต้นแทนประเทศไทย ทั้งน้ี 
หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวในประเด็นที่ไม่ใช่หลักการสําคัญ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
เลขาธิการอาเซียนหรือผู้ที่เลขาธิการอาเซียนมอบหมายเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในเรื่องน้ัน ๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้อง
นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก 
  4. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) แจ้งสํานักเลขาธิการอาเซียนผ่านคณะผู้แทนไทย
ถาวรประจําอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา เก่ียวกับการให้ความเห็นชอบของรัฐบาลไทยต่อร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ และ
ร่างความตกลงฯ และให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในร่างเอกสารดังกล่าว 
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14. เรื่อง การจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังการปรึกษาหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวงการ
ต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือแห่งสาธารณรัฐรวันดา  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี  
  1. อนุมัติการจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังการปรึกษาหารือทวิภาคีระหว่าง กต. แห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับ กต. และความร่วมมือแห่งสาธารณรัฐรวันดา  
   2. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
ลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว  
  3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของบันทึกความเข้าใจดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่
สาระสําคัญ เพ่ือให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้ กต. สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีอีกคร้ัง   
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  กต. รายงานว่า  
  1. ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐรวันดาได้เห็นชอบให้มีการจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการ
จัดต้ังการปรึกษาหารือทวิภาคีระหว่าง กต. แห่งราชอาณาจักรไทย กับ กต. และความร่วมมือแห่งสาธารณรัฐรวันดา 
เพ่ือเป็นกลไกในการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างกันต่อไปในอนาคต และสาธารณรัฐรวันดาได้เห็นชอบกับร่าง
บันทึกความเข้าใจดังกล่าว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างกรอบการปรึกษาหารืออย่างเป็นทางการเป็นประจําในระดับ
ปลัดกระทรวงหรือผู้แทน เพ่ือทบทวนความสัมพันธ์ทวิภาคีในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างย่ิงความร่วมมือด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ การพาณิชย์ วิชาการ วัฒนธรรมและกงสุล อันจะนํามาซึ่งการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและรวันดา
ให้แน่นแฟ้นย่ิงขึ้นแล้ว ทั้งน้ี การปรึกษาหารือภายใต้กรอบของบันทึกความเข้าใจฉบับน้ี จะสลับกันจัดขึ้นที่ประเทศ
ไทยและรวันดาในระดับปลัดกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้แทน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศจะ
รับผิดชอบโดยภาคีผู้ส่ง ในขณะที่ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับการเยือนจะรับผิดชอบโดยภาคีผู้รับ และข้อบทของบันทึก
ความเข้าใจฉบับน้ีจะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิและพันธกรณีที่มีอยู่ตามสนธิสัญญาและความตกลงอ่ืน ๆ ซึ่งทั้งสองฝ่าย
เป็นภาคีโดยบันทึกความเข้าใจดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับในวันที่ลงนาม  
   2. กต. พิจารณาแล้วเห็นว่า ร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวเป็นความตกลงระหว่างหน่วยงานท่ีไม่
ก่อให้เกิดพันธกรณีในระดับรัฐบาลภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศและไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
 
15. เรื่อง การรับรองเอกสารผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 11  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงของประธาน (Chair’s Statement) ฉบับวันที่ 23 ตุลาคม ค.ศ. 2013 
สําหรับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 11 [the 11th ASEM Foreign Ministers’ Meeting : 
ASEM FMM 11]   
   2. อนุมัติให้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการต่างประเทศในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย หรือ
ผู้แทน รับรองเอกสารในข้อ 1.  
  3. หากมีการปรับเปลี่ยนถ้อยคําของร่างเอกสารผลการประชุม ASEM FMM 11 ที่ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสาระสําคัญ หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทยก่อนจะมีการรับรองเอกสารดังกล่าว ให้ กต. สามารถ
ดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง  
  ทั้งน้ี ร่างถ้อยแถลงฯ เป็นเอกสารแถลงสรุปผลการประชุม ASEM FMM 11 โดยประธานการ
ประชุม เพ่ือเป็นกรอบการเสริมสร้างความเข้าใจและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาชิก ASEM ซึ่งมีสาระสําคัญเป็น
การแสดงวิสัยทัศน์และนโยบายเกี่ยวกับการกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือระหว่างภูมิภาคเอเชียกับ
ยุโรป ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมท้ังข้อคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นสําคัญระหว่างประเทศ 
อีกทั้ง ASEM เป็นกรอบการประชุมเพ่ือการหารืออย่างไม่เป็นทางการ และไม่มีพันธกรณีทางกฎหมายภายใต้การ
บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ ดังน้ัน ร่างถ้อยแถลงฯ จึงไม่เข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   
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16. เรื่อง แถลงข่าวร่วม (Joint Press Statement) ในระหว่างการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของ
นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ เสนอ ดังน้ี 
                   1. เห็นชอบร่างแถลงข่าวร่วมไทย-นิวซีแลนด์ในโอกาสท่ีนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เยือนไทยอย่างเป็น
ทางการ 
                   2. อนุมัติให้นายกรัฐมนตรีร่วมรับรองแถลงข่าวร่วมดังกล่าว 
                   3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงเอกสารข้างต้นในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้ โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
อีกคร้ัง 
                   ร่างแถลงข่าวร่วมฯ มีสาระสําคัญเก่ียวกับการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ และการต่อ
ยอดผลการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี เมื่อเดือนมีนาคม 2556 รวมทั้งผลักดันความร่วมมือ
ทวิภาคีในมิติด้านต่าง ๆ อาทิ การค้าและการเช่ือมโยงธุรกิจ การศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ
การท่องเท่ียวตลอดจนความร่วมมือในกรอบพหุภาคี นอกจากน้ี ยังสะท้อนถึงความสัมพันธ์และความร่วมมืออันแน่น
แฟ้นตลอด 57 ปี นับต้ังแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและนิวซีแลนด์ 
                    ทั้งน้ี ร่างแถลงข่าวร่วมฯ ไม่ได้มีเน้ือหาหรือใช้ถ้อยคําที่ก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บทบังคับของ
กฎหมายระหว่างประเทศ จึงไม่มีประเด็นพิจารณาเกี่ยวกับมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญ 
   
17. เรื่อง ขออนุมัติการจัดทําและลงนามหนังสือแสดงเจตจํานงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหภาพยุโรปว่าด้วย
ความร่วมมือด้านการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ตามท่ีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ ดังน้ี 
                   1. การจัดทําและลงนามหนังสือแสดงเจตจํานงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหภาพยุโรปว่าด้วย
ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ทั้งน้ี หากก่อนลงนามมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างหนังสือแสดง
เจตจํานงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญให้ กก. พิจารณาดําเนินการในเรื่องน้ัน ๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้องนําเสนอ
คณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง 
                   2. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเป็นผู้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจํานงฯ (โดย
ระบุตําแหน่ง) ในโอกาสการเยือนไทยของนาย Antonio Tajani รองประธานคณะกรรมาธิการยุโรป และกรรมาธิการ
ด้านอุตสาหกรรมและกิจการวิสาหกิจและคณะ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 
                   หนังสือแสดงเจตจํานงฯ มีสาระสําคัญ ดังน้ี 
                   1. แลกเปลี่ยนข้อมูลการท่องเท่ียวของทั้งสองฝ่ายด้านการบริการการท่องเท่ียว การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน และการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว 
                   2. แลกเปลี่ยนข้อมูลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนของหน่วยงานด้าน
การท่องเที่ยวของทั้งสองฝ่ายและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงฝ่ายวิชาการด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทาง
วัฒนธรรมและธรรมชาติ การลงทุนขนาดกลางและขนาดย่อม การฝึกอบรม การปรับปรุงการบริการด้านการ
ท่องเที่ยว 
                   3. หนังสือแสดงเจตจํานงฉบับน้ีไม่มีเจตนาจะก่อให้เกิดสิทธิหรือพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่าง
ประเทศ 
  
 18. เรื่อง คําพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเก่ียวกับคดีปราสาทพระวิหาร 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ ดังน้ี 
                   1. ให้เสนอเรื่องคําพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเก่ียวกับคดีปราสาทพระวิหาร ให้
ประธานรัฐสภาเพื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาตามมาตรา 179 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยต่อไป 
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                   2. รับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศ และคณะดําเนินคดีปราสาทพระวิหารของประเทศไทย รายงาน 
                   3. ให้คณะที่ปรึกษากฎหมายศึกษารายละเอียดและสาระสําคัญของคําพิพากษาเพ่ือนําข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะไปประกอบการพิจารณาดําเนินการของรัฐบาลต่อไป ต่อจากน้ันฝ่ายไทยและกัมพูชาจะต้องเจรจาหารือ
ภายใต้กลไกทวิภาคีที่มีอยู่ เพ่ือให้ได้ข้อยุติที่เป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย โดยจะต้องคํานึงถึงขั้นตอน และ
กระบวนการตามกฎหมาย ตลอดจนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วย 
                   4. ให้ฝ่ายทหาร ตํารวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยังคงรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดน 
รักษาอธิปไตยและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือสันติภาพ สันติสุข และความ
สงบเรียบร้อยดังที่ได้ปฏิบัติมาโดยตลอด 
                   สาระสําคัญของเร่ือง 
                   สลค. รายงานว่า 
                   ตามที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศกําหนดอ่านคําพิพากษาเก่ียวกับคดีปราสาทพระวิหารในวันที่ 
11 พฤศจิกายน 2556 เวลาประมาณ 16.00 น. และนายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้จัดการประชุมคณะรัฐมนตรีใน
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 โดยให้เชิญรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับความมั่นคง ผู้บัญชาการเหล่า
ทัพ ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ และหัวหน้าส่วนราชการที่เก่ียวข้องเข้าร่วมการประชุมตามนัยมาตรา 8 วรรคสอง 
ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเร่ืองและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ณ ห้องประชุมสีเขียว ตึกไทยคู่
ฟ้า ทําเนียบรัฐบาล ซึ่งผลการประชุมมีดังน้ี 
                   1. คณะรัฐมนตรีเห็นว่า เรื่อง คําพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเกี่ยวกับคดีปราสาทพระ
วิหารเป็นเรื่องที่มีความอ่อนไหว เก่ียวข้องกับอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ และอยู่ในความสนใจของประชาชน
โดยท่ัวไป ซึ่งเข้าข่ายเป็นกรณีที่เป็นปัญหาสําคัญเก่ียวกับการบริหารราชการแผ่นดินที่สมควรจะรับฟังความคิดเห็น
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาด้วย 
                   2. รองนายกรัฐมนตรี (นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
และคณะดําเนินคดีปราสาทพระวิหารของประเทศไทย สรุปได้ว่า คําพิพากษาของศาลฯ ให้ความสําคัญกับการที่ทั้ง
ฝ่ายไทยและกัมพูชาจะต้องเจรจากัน โดยมีประเด็นหลัก ๆ ดังน้ี 
                             2.1 ศาลฯ รับฟังข้อต่อสู้ของฝ่ายไทย และได้ยืนยันที่จะตัดสินภายในขอบเขตของคํา
พิพากษาเดิมเมื่อปี 2505 
                             2.2 ศาลฯ รับฟังข้อต่อสู้ของฝ่ายไทย โดยยืนยันว่าคําพิพากษาเดิมเมื่อปี พ.ศ. 2505 ไม่ได้
ตัดสินเก่ียวกับประเด็นเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา ซึ่งหมายความว่าศาลฯ ไม่รับพิจารณาข้อเรียกร้องของกัมพูชา
เหนือพ้ืนที่ 4.6 ตารางกิโลกเมตร และที่สําคัญศาลฯ ไม่ได้ตัดสินว่าแผนที่มาตราส่วน 1 ต่อ 200,000 ผูกพันกับไทย 
โดยผลของคําพิพากษาเมื่อปี พ.ศ. 2505 
                             2.3 ศาลฯ รับตีความเฉพาะในประเด็นที่เก่ียวกับพ้ืนที่บริเวณใกล้เคียงปราสาทพระวิหาร 
(vicinity) ตามคําพิพากษาเดิมเมื่อปี 2505 โดยอธิบายว่า พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ขนาดเล็กมาก ซึ่งกําหนดขึ้นตาม
สภาพภูมิศาสตร์ที่ประกอบขึ้นเป็นยอดเขาพระวิหาร โดยไม่ได้กําหนดเส้นเขตแดน และที่สําคัญไม่รวมพ้ืนที่ภูมะเขือ 
ซึ่งในส่วนของพ้ืนที่บริเวณใกล้เคียงปราสาทน้ี ทั้งสองฝ่ายจําเป็นต้องหารือกันในรายละเอียดต่อไปโดยกลไกทวิภาคีที่
มีอยู่ 
                             2.4. ศาลฯ ได้แนะนําให้ทั้งสองฝ่ายให้ความสําคัญกับการที่จะต้องร่วมมือกันอนุรักษ์และ
พัฒนาปราสาทพระวิหารในฐานะที่เป็นมรดกโลก 
 
19. เรื่อง การลงนามหนังสือแสดงเจตจํานงว่าด้วยการหารือเชิงนโยบายด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ระหว่างสหภาพยุโรปกับราชอาณาจักรไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ดังน้ี  

1. อนุมัติการลงนามหนังสือแสดงเจตจํานงว่าด้วยการหารือเชิงนโยบายด้านวิสาหกิตขนาดกลาง 
และขนาดย่อม  ระหว่างสหภาพยุโรปกับราชอาณาจักรไทย ทั้งน้ี หากก่อนลงนามมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข
ร่างหนังสือแสดงเจตจํานงฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ  ให้สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
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กระทรวงอุตสาหกรรมหารือร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศเพ่ือพิจารณาดําเนินการใน
เรื่องน้ัน ๆ  แทนคณะรัฐมนตรีโดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง  

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจํานงว่าด้วยการ 
หารือเชิงนโยบายด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ระหว่างสหภาพยุโรปกับราชอาณาจักรไทย 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  หนังสือแสดงเจตจํานงว่าด้วยการหารือเชิงนโยบายด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ระหว่าง
สหภาพยุโรปกับราชอาณาจักรไทย เป็นข้อตกลงที่ฝ่ายไทยและฝ่ายสหภาพยุโรปจะร่วมกันเสริมสร้างความร่วมมือ
ด้านนโยบายการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีกระทรวงอุตสาหกรรมและกิจการวิสาหกิจของ
สหภาพยุโรป  และกระทรวงอุตสาหกรรม โดย สสว. เป็นคู่ภาคี  
  หนังสือแสดงเจตจํานงดังกล่าว  มีสาระมุ่งเน้นการหารือเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลในด้านนโยบายการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  และการส่งเสริมให้เกิดพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมของประเทศไทยและสหภาพยุโรป   
  ทั้งน้ี  หนังสือแสดงเจตจํานงฯ ได้ระบุให้มีการแต่งต้ังผู้แทนเพ่ือทําหน้าที่ดูแลรับผิดชอบประเด็นที่
กระทบต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของทั้งสองฝ่ายเป็นการเฉพาะ   อาทิ  การแต่งต้ัง SME Envoy ในกรณี
ของสหภาพยุโรป รวมทั้ง การแต่งต้ังเจ้าหน้าที่อาวุโสเพ่ือเป็นประธานร่วมในการหารือเชิงนโยบายด้านวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ระหว่างสหภาพยุโรปกับราชอาณาจักรไทย  
 
20. เรื่อง การจัดทําความตกลงในการเป็นประเทศเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาแห่งภาคีสถาบันป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระหว่างประเทศ (International Anti – Corruption Commission : IACA) ครั้งที่ 2 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบในหนังสือแลกเปลี่ยนเพ่ือจัดทําความตกลงในการเป็นประเทศเจ้าภาพของ 
International Anti – Corruption Commission (IACA) และร่างหนังสือตอบรับของฝ่ายไทย 
  2. อนุมัติให้ผู้แทนไทยประจํา IACA เป็นผู้ลงนามในหนังสือตอบรับของฝ่ายไทย 
  3. หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขความตกลงในการเป็นประเทศเจ้าภาพฯ ดังกล่าว ในส่วนที่
ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้สํานักงาน ป.ป.ช. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  สํานักงาน ป.ป.ช. รายงานว่า 
  1. ตามมติคณะรัฐมนตรี (วันที่ 4 เมษายน 2554)  ประเทศไทยได้ย่ืนภาคยานุวัติสารมีผลทําให้มี
สถานะเป็นภาคีความตกลงฯ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 และในวโรกาสที่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยา
ภา เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มประจําสาธารณรัฐออสเตรีย ทรงเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วย
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สํานักงาน ป.ป.ช. เข้าร่วมการประชุม
สมัชชาแห่งภาคี IACA ครั้งที่ 1 (1st Session of IAC’s Assembly of Parties) เมื่อวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 
2555 ที่ประชุมฯ มีมติแต่งต้ังให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงดํารงตําแหน่งรองประธานกรรมการ
สมัชชาใหญ่ (Bureau of the Assembly of Parties) และเห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการประชุมสมัชชา
แห่งภาคี IACA ครั้งที่ 2 ตามท่ีประเทศไทยเสนอ 
  2. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในการประชุมคร้ังที่ 427 – 85/2555 
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 มีมติมอบหมายให้สํานักงาน ป.ป.ช. ดําเนินการในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชา
ภาคีแห่งภาคี IACA ครั้งที่ 2 และในการประชุมครั้งที่ 450 – 15/2556 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 มีมติเห็นชอบ
ให้มีการจัดการประชุมสมัชชาแห่งภาคี IACA ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2556 ตามที่ IACA เสนอ ณ 
ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร (United Nation Conference Center) 
  3. ในการดําเนินการเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าวมีความจําเป็นต้องจัดทําความตกลงใน
การเป็นประเทศเจ้าภาพ (Host Country Agreement) ระหว่างประเทศไทยและ IACA ขึ้นด้วยวิธีการแลกเปลี่ยน
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หนังสือระหว่างกัน (Exchange of letters) โดยมีสํานักงาน ป.ป.ช. เป็นหน่วยงานเจ้าของเรื่อง และในการติดต่อ
ประสานงาน และดําเนินการจัดการประชุมฯ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทย ซึ่งสํานักงาน ป.ป.ช. ได้ดําเนินการเจรจารายละเอียดของความ
ตกลงฯ เรียบร้อยแล้ว โดย IACA ได้มีหนังสือแลกเปลี่ยนเพ่ือจัดทําความตกลงในการเป็นประเทศเจ้าภาพกราบทูล
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาในฐานะเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มประจําสาธารณรัฐออสเตรีย 
และผู้แทนไทยประจํา IACA ด้วยแล้ว 
 
21. เรื่อง  ขออนุมัติการจัดทําและลงนามหนังสือแสดงเจตจํานงว่าด้วยการยกระดับความร่วมมือด้านการ
ท่องเท่ียวระหว่างกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการต่างประเทศและ
พาณิชย์แห่งนิวซีแลนด์  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ ดังน้ี   

1. อนุมัติการจัดทําและลงนามหนังสือแสดงเจตจํานงว่าด้วยการยกระดับความร่วมมือด้านการ 
ท่องเที่ยวระหว่างกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการต่างประเทศและพาณิชย์
แห่งนิวซีแลนด์ ทั้งน้ี หากก่อนลงนามมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างหนังสือแสดงเจตจํานงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่
สาระสําคัญ ให้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาพิจารณาดําเนินการในเรื่องน้ัน ๆ  แทนคณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้อง
นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง  

2. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ลงนามในหนังสือ 
แสดงเจตจํานงว่าด้วยการยกระดับความร่วมมือด้านการท่องเท่ียวระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการต่างประเทศและพาณิชย์แห่งนิวซีแลนด์ (โดยระบุตําแหน่ง) ในโอกาสการเยือน
ไทยของนายจอห์น คีย์ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวนิวซีแลนด์  ระหว่างวันที่ 17-20 
พฤศจิกายน 2556 
  ทั้งน้ี ให้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําในหนังสือฯ ฉบับภาษาอังกฤษให้
ครบถ้วนถูกต้อง ตรงตามฉบับภาษาไทย  ก่อนการลงนามต่อไปด้วย 
  สาระสําคัญของเร่ีอง 
  หนังสือแสดงเจตจํานงว่าด้วยการยกระดับความร่วมมือด้านการท่องเท่ียวระหว่างกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการต่างประเทศและพาณิชย์แห่งนิวซีแลนด์  มีสาระสําคัญ
ดังน้ี  

1. พัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว 
2. อํานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมการเดินทางให้กับประชาชนของทั้งสอง 

ประเทศ 
3. สนับสนุนและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งสถิติและสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการ 

ท่องเที่ยว 
4. ส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวและกิจกรรมของทั้งสองประเทศ  
5. แลกเปลี่ยนทางวิชาการ  การสัมมนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริการและการ 

ท่องเที่ยว 
6. แลกเปลี่ยนความเห็นด้านการท่องเที่ยวภายใต้การสนับสนุนของคณะกรรมการร่วมระดับไทย –  

นิวซีแลนด์ 
 

แต่งต้ัง 
22. เรื่อง แต่งต้ัง 
  1. แต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิราชอาณาจักรสวีเดนประจําเมืองพัทยา  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสวีเดนประจํา
ประเทศไทยว่า รัฐบาลราชอาณาจักรสวีเดนมีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นายชัชวาล ศุภชยานนท์ ให้ดํารงตําแหน่ง
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กงสุลกิตติมศักด์ิราชอาณาจักรสวีเดนประจําเมืองพัทยาคนใหม่ โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมเมืองพัทยา สืบแทน     
นายสัญญา วีระไวทยะ ซึ่งเกษียณอายุ ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 
  2. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงสาธารณสุข) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดํารง
ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ราย ต้ังแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ตามที่กระทรวง
สาธารณสุขเสนอ ดังน้ี  
   1. นายอภิชาต อภิวัฒนพร ผู้ อํานวยการโรงพยาบาล (ผู้ อํานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)) 
โรงพยาบาลสกลนคร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์
ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรรมป้องกัน) กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสกลนคร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สกลนคร สํานักงานปลัดกระทรวง ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556  
   2. นายวีระพล ธีระพันธ์เจริญ ผู้อํานวยการโรงพยาบาล (ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)) 
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารง
ตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํานักงานปลัดกระทรวง ต้ังแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2556  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 

3. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงสาธารณสุข)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังนางพัชรี ขันติพงษ์ นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขา    
อายุรกรรม) กลุ่มงานอายุรกรรม  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) กลุ่มงาน        
อายุรกรรม  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ตามท่ีกระทรวง
สาธารณสุขเสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  4. แต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิราชอาณาจักรเลโซโทประจําประเทศไทย 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ัง นายอภิชาติ สุดแสวง เป็นกงสุลกิตติมศักด์ิราชอาณาจักรเลโซโท
ประจําประเทศไทยคนใหม่ โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมประเทศไทย สืบแทน นายรณพงศ์ คํานวณทิพย์ ซึ่งขอลาออก
จากตําแหน่ง ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
 
 

5. คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่  299/2556     เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการจัดงาน
พระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่  299/2556     เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการ
อํานวยการจัดงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
  ด้วยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้สิ้นพระชนม์ในวัน
พฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2556  รัฐบาลจึงรับดําเนินการจัดงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหา
สังฆปริณายก 
  ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการ
จัดงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่
ดังน้ี 
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  1.  องค์ประกอบ 
   1.1  คณะที่ปรึกษาฝ่ายบรรพชิต มีดังน้ี  สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากนํ้า  
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดสัมพันธวงศาราม   สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สมเด็จพระวันรัต 
วัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดสุทัศนเทพวราราม สมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดเทพศิรินทราวาส   
สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดพิชยญาติการาม พระพรหมเวที วัดไตรมิตรวิทยาราม พระพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา 
พระพรหมเมธาจารย์ วัดบุรณศิริมาตยาราม พระพรหมสุธี วัดสระเกศ พระวิสุทธิวงศาจารย์ วัดปากนํ้า  พระพรหม
เมธี วัดสัมพันธวงศาราม    พระพรหมมุนี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม    พระพรหมดิลก วัดสามพระยา พระพรหม
บัณฑิต วัดประยุรวงศาวาส พระธรรมวราภรณ์ วัดเครือวัลย์ พระธรรมธัชมุนี วัดปทุมวนาราม   พระธรรมบัณฑิต วัด
พระราม 9 กาญจนาภิเษก  เจ้าคณะภาคทุกภาค (ทั้ง 2 นิกาย)   เจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด (ทั้ง 2 นิกาย)    
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   เจ้าคณะใหญ่จีน
นิกาย เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย    
   1.2 คณะที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส มีดังน้ี  พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์                
หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล นายเชาวน์ ณศีลวันต์ นายเกษม วัฒนชัย พลตรี หม่อมราชวงศ์ศุภวัฒย์ เกษมศรี นายอภัย 
จันทนจุลกะ นายชัช ชลวร นายสด แดงเอียด             
   1.3  คณะกรรมการอํานวยการจัดงาน มีดังน้ี  นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ                
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  (นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล) เป็นรองประธานกรรมการ 
กรรมการประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ราชเลขาธิการ เลขาธิการ
พระราชวัง ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  
ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ 
ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ รองราชเลขาธิการ  (ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ) อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ อธิบดี
กรมธนารักษ์ อธิบดีกรมการศาสนา  อธิบดีกรมศิลปากร นายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ประธานสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์  โดยมี
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รองปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี (นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์) ผู้จัดการมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปภัมภ์ 
ผู้อํานวยการสํานักแผนงานและกิจการพิเศษ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  และผู้อํานวยการสํานักเลขาธิการ
มหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  2.  อํานาจหน้าที่ 
       2.1  พิจารณาแนวทางการจัดงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหา 
สังฆปริณายก 
       2.2  พิจารณามอบหมายการดําเนินงานให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องรับไปดําเนินการ 
       2.3  แต่งต้ังคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือ
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
       2.4  ดําเนินการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
  ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป      
 

6. ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ซึ่งครบวาระการดํารงตําแหน่ง 1 ปี ในวันที่ 
11 พฤศจิกายน 2556 คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหน่ึงวาระ จํานวน 3 ราย ตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ 
ดังน้ี 1. นายโสภณ เพชรสว่าง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. นายสิทธิชัย กิตติ
ธเนศวร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงมหาดไทย 3. นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวง 
ศึกษาธิการ  
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7. แต่งต้ังผู้ที่จะดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (นักบริหารสูง) (สํานัก
นายกรัฐมนตรี)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ัง นายอภิมุข สุขประสิทธ์ิ กรรมการร่างกฎหมายประจํา (นักกฎหมาย
กฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักนายกรัฐมนตรี ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  
 

8. แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การสะพาน
ปลา จํานวน 6 คน เน่ืองจากประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการ จํานวน 6 คน ได้ขอลาออกจาก
ตําแหน่ง ต้ังแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ซึ่งมีรายช่ือดังต่อไปน้ี 1. นายภาณุ 
อุทัยรัตน์ ประธานกรรมการ 2. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ประสงค์ ปราณีตพลกรัง กรรมการ 3. นายนิพนธ์ 
ฮะกีมี กรรมการ 4. พลตํารวจโท ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์ กรรมการ 5. นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล กรรมการ 6. นายอัศม์เดช 
วานิชชินชัย กรรมการ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป โดยลําดับที่ 1,2 และ 3 เป็นบุคคลที่มี
รายช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังจัดทําขึ้น ตามมาตรา 12/1 แห่งพระราชบัญญัติ
คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550  
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