
 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2108 

ท่ี  กษ 0401.4/56                                วันท่ี   22  มกราคม  2557 

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  21  มกราคม  2557 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 21 มกราคม 2557 ณ กองบัญชาการ 
กองทัพอากาศ (บก.ทอ.) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงข่าว 
ผลการประชุมฯ  ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังน้ี  

วาระที่ 1 เรื่อง สรุปผลสํามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 
สาระสําคัญ คอื คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปผลสํามะโนการเกษตร  พ.ศ. 2556 ตามท่ี 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) เสนอ   
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  ทก.รายงานว่า  ประเทศไทยจัดทําสํามะโนการเกษตรมาแล้ว 5 ครั้ง  โดยจัดทําทุก 10 ปี  
ตามข้อเสนอแนะขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) สํามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556   
เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานสถิติแห่งชาติและกรมส่งเสริมการเกษตร  เพ่ือให้ประเทศไทยมีขอ้มูล
โครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรท่ีสําคัญและแสดงภาพการทําการเกษตรของประเทศได้ถงึระดับพ้ืนที่ย่อย  
และทราบถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างด้านการเกษตรในรอบ 10 ปี เพ่ือใช้ในการกําหนดนโยบายวางแผน 
และติดตามประเมินผลการพัฒนาด้านการเกษตรทั้งในระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น ซึ่งการทําสํามะโน
การเกษตรคร้ังน้ีได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส่งอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านประมาณ 15,000  คน  และ
เจ้าหน้าที่ที่กรมส่งเสริมการเกษตร 3,000 คน  ออกสัมภาษณ์ผู้ถือครองทําการเกษตรทุกคนทั่วประเทศใน
เดือนพฤษภาคม 2556  โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพาขนาดกลาง (Tablet)  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและสรุป
ผลได้ดังน้ี 
  1. ผู้ถือครองและเน้ือที่ถือครองทําการเกษตร     
  2. จังหวัดที่มีจํานวนผู้ถือครองทําการเกษตรสูงสุด                      

3. ลักษณะการทําการเกษตร                     
                    4. เน้ือที่ถือครองทําการเกษตร จําแนกตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน                
                     5. ผู้ถือครองที่ปลูกข้าว และเน้ือที่เพาะปลูกข้าว                     
                   6. ผู้ถือครองที่ปลูกยางพารา และเน้ือที่เพาะปลูกยางพารา                     
  7. การศึกษาของผู้ถือครองทําการเกษตร   
  8. รายได้จากผลผลิตทางการเกษตร   
  9. หน้ีสินของครัวเรือนผู้ถือครองทําการเกษตร   

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 
 

วาระที่... 
 
 



 2
 

วาระที่ 2 เรื่อง การกําหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบญัญัติว่าด้วยราคา 
สินค้าและบริการพ.ศ. 2542 

สาระสําคัญ คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการกําหนดสินค้าและบริการควบคุมปี 2557 
จํานวน 43 รายการ  คงเดิมต่อไปในระยะหน่ึง  เน่ืองจากปัจจุบันอยู่ในช่วงรัฐบาลรักษาการ และการพิจารณา
ทบทวนรายการสินค้าและบรกิารควบคุมเมื่อมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.)  เสนอ  
  สาระสําคัญของเรื่อง พณ. รายงานว่า  

1.  ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 21  มกราคม 2556   คณะกรรมการกลางว่า 
ด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ได้ออกประกาศ กกร. เรื่อง การกําหนดสินค้าและบริการควบคุมปี 2556  
ลงวันที่ 23 มกราคม 2556  กําหนดสินค้าและบริการควบคุม จํานวน 43 รายการ  จําแนกเป็นสินค้า  
40 รายการ  และบริการ 3 รายการ ซึ่งมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 28  มกราคม 2556  และจะครบกําหนด 
หน่ึงปีในวันที่ 27  มกราคม 2557   

2. กกร. ซึ่งมีรฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานกรรมการในคราวประชุม              
ครั้งที่  1/2557  เมื่อวันที ่9 มกราคม 2557  ได้มีการพิจารณากําหนดรายการสินค้าและบริการควบคุม 
ปี 2557  ซึ่งทีป่ระชุมมีมติและให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังน้ี   

2.1 กําหนดสินค้าและบริการควบคุมปี 2557  จาํนวน 43 รายการ จําแนกเป็นสินค้า  
40 รายการ และบริการ 3 รายการ คงเดิมต่อไปในระยะหน่ึงเน่ืองจากปัจจุบันอยู่ในช่วงรัฐบาลรักษาการ  

2.2 เมื่อมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ให้ กกร.  พิจารณาทบทวนการกําหนดรายการสินค้า 
และบริการควบคุมเพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีขุดใหม่พิจารณาให้ความเหน็ชอบต่อไป 
  สําหรับสินค้าและบริการควบคุม รวม 43 รายการ มีดังน้ี 1. กระดาษชําระ กระดาษเช็ดหน้า 
2. กระดาษทําลูกฟูก กระดาษเหนียว 3. กระดาษพิมพ์และเขียน 4. กระเทียม 5. ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
6. ข้าวเปลือก ข้าวสาร 7. ข้าวโพด 8. ไข่ไก่ 9. ครีมเทียมขน้หวาน นมข้น นมคืนรูป นมแปลงไขมัน  
10. เครื่องช่ังวัดอัตราส่วนร้อยละของแป้งในหัวมัน 11. เครื่องตรวจสอบคุณภาพข้าว 12. เครื่องแบบนักเรยีน 
13. เครื่องวัดความช้ืนข้าว 14. เครื่องสูบนํ้า 15. นมผง นมสด 16. นํ้าตาลทราย 17. นํ้ามัน และไขมนัที่ได้จาก
พืชหรือสัตว์ทั้งที่บริโภคได้หรือไม่ได้ 18. นํ้ามันเช้ือเพลิง 19. แบตเตอรี่รถยนต์ 20. ปุ๋ย 21. ปูนซีเมนต์  
22. แป้งสาลี  23. ผงซักฟอก 24. ผลปาล์มนํ้ามัน 25. ผ้าอนามัย 26. มนัสําปะหลัง และผลิตภัณฑ์  27. เม็ด
พลาสติก 28. ยางรถจักรยานยนต์ ยางรถยนต์ 29. ยาป้องกันหรือกําจัดศตัรูพืชหรือโรคพืช 30. ยารักษาโรค  
31. เย่ือกระดาษ 32. รถเกี่ยวข้าว 33. รถจักรยานยนต์ รถยนต์น่ัง รถยนต์บรรทุก 34. รถไถนา 35. สายไฟฟ้า 
36. สุกร เน้ือสกุร 37. หัวอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ 38. เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เหล็กแผ่น เหล็กเส้น  
39. อาหารก่ึงสําเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก 40. อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 41. การให้สิทธิในการเผยแพร่
งานลิขสิทธ์ิเพลงเพ่ือการค้า 42. บริการทางการเกษตร 43. บริการรับฝากสินค้าหรือบริการให้เช่าสถานที่เก็บ
สินค้า  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ทั้งน้ี  กลุม่ประสานราชการได้รวบรวมสรุปผล มติ ครม.ขา้งต้นรวมถึงรายละเอียด 
ทุกวาระการประชุมฯ ไว้ที่ website กลุ่มประสานราชการ  (เข้าทาง      เว็บไซด์ของหน่วยงาน          
กลุ่มประสานราชการ เลือกเมนูฟังมติ ครม.)  ซึ่งหน่วยงานในสังกัด  สามารถใช้ประโยชน์โดยเข้าสืบค้น
ตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกโอกาส 
 
 

จึงเรียน... 
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วาระ
เร่ืองที่

1 สรุปผลสํามะโนการเกษตร  พ.ศ. 2556 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2 การกําหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคา             กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สินค้าและบริการ พ.ศ. 2542

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม. เม่ือวันที่ 21 มกราคม 2557

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



http://www.thaigov.go.th                                                        วันที่  21  มกราคม  2557 
 
  วันน้ี (21 มกราคม 2557) เมือ่เวลา 13.30  น. ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ (บก.ทอ.) 
ดอนเมือง กรุงเทพฯ นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร   นายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็น
ประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งผลการประชุมสรุปสาระสําคัญ ดังน้ี 
 จากนั้น นายภักดีหาญส์   หิมะทองคํา และนายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา  รองโฆษกประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 

  1.  เรื่อง   สรุปผลสํามะโนการเกษตร  พ .ศ . 2556 
  2.  เรื่อง   การกําหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคา 
             สินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 
  3.  เรื่อง  สถานการณ์เศรษฐกิจประจําเดือนพฤศจิกายน และแนวโน้มปี 2556  
             และ 2557 
  4.  เรื่อง  รายงานผลการลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือด้านลิขสิทธ์ิ 
             และสทิธิข้างเคียงระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาและสํานักงาน 
    ลิขสิทธ์ิเกาหล ี
  5.  เรื่อง  การแต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิราชอาณาจักรเดนมาร์กประจําจังหวัดภูเก็ต
    คนใหม ่
  6.  เรื่อง  ขออนุมัติแต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐไลบีเรียประจําประเทศไทย 
 

***************************************************** 
 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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1. เรื่อง  สรปุผลสํามะโนการเกษตร  พ.ศ. 2556 
  คณะรัฐมนตรีรบัทราบสรุปผลสํามะโนการเกษตร  พ.ศ. 2556 ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) เสนอ   
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  ทก.รายงานว่า  ประเทศไทยจัดทําสํามะโนการเกษตรมาแล้ว 5 ครั้ง  โดยจัดทําทุก 10 ปี  
ตามข้อเสนอแนะขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ  (FAO)  สํามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556   
เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานสถิติแห่งชาติและกรมส่งเสริมการเกษตร  เพ่ือให้ประเทศไทยมีขอ้มลู
โครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรท่ีสําคัญและแสดงภาพการทําการเกษตรของประเทศได้ถึงระดับพ้ืนที่ย่อย  
และทราบถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างด้านการเกษตรในรอบ 10 ปี เพ่ือใช้ในการกําหนดนโยบายวางแผน
และติดตามประเมินผลการพัฒนาด้านการเกษตรทั้งในระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น ซึ่งการทําสํามะโน
การเกษตรคร้ังน้ีได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส่งอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านประมาณ 15,000  คน  และ
เจ้าหน้าที่ที่กรมส่งเสริมการเกษตร 3,000 คน  ออกสัมภาษณ์ผู้ถือครองทําการเกษตรทุกคนทั่วประเทศใน
เดือนพฤษภาคม 2556  โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพาขนาดกลาง (Tablet)  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและสรุป
ผลได้ดังน้ี 
  1. ผู้ถือครองและเนื้อที่ถือครองทําการเกษตร  
   1.1  ประเทศไทยมีผู้ถือครองทําการเกษตรทั้งสิ้น  ณ วันสํามะโน  
(1 พฤษภาคม 2556)  จํานวน 5.9 ล้านราย (ร้อยละ 25.9 ของครัวเรือนทั้งประเทศ)  มีเน้ือที่ถือครอง 
ทําการเกษตรทั้งสิ้น  114.6 ล้านไร่  (เฉลี่ย 19.4 ไร่ต่อราย)  ซึ่งผู้ถือครองและเน้ือที่ถือครองทําการเกษตร 
มีสัดส่วนเพ่ิมขึน้จากปี 2546 ร้อยละ 1.7 
   1.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจํานวนผู้ถือครองและเน้ือที่ถือครองทําการเกษตร
มากที่สุด คือ 2.8 ล้านราย (ร้อยละ 46.5) และ53.5ล้านไร่ (ร้อยละ 46.7) ตามลําดับ และภาคกลางมีผู้ถือ
ครองทําการเกษตรน้อยที่สุด 0.8 ล้านราย (ร้อยละ 14.3) และมีเน้ือที่ถือครอง 19.2 ล้านไร่ (ร้อยละ 16.8) 
                    2. จังหวัดที่มีจํานวนผู้ถือครองทําการเกษตรสูงสุด 10 อันดับแรก 
                    จังหวัดที่มีจํานวนผู้ถือครองทําการเกษตรสูงสุด 10 ลําดับ คือ นครราชสมีา อุบลราชธานี 
และศรีสะเกษ โดย 3 จังหวัดแรกมีผูถ้ือครองทําการเกษตรเกิน 2 แสนราย (2.60 2.29 2.03 แสนราย 
ตามลําดับ) รองลงมาคือ ขอนแก่น (1.98 แสนราย) นครศรีธรรมราช (1.92 แสนราย) สุรินทร์ (1.87 แสนราย) 
ร้อยเอ็ด (1.81 แสนราย) สกลนคร (1.78 แสนราย) บุรีรมัย์ (1.76 แสนราย) และอุดรธานี (1.57 แสนราย) 
ตามลําดับ 
                    3. ลักษณะการทําการเกษตร 
                    ผู้ถือครองทําการเกษตรส่วนใหญ่ทําการเพาะปลูกพืช (ร้อยละ96.4) ซึ่งในจํานวนน้ี           
(ร้อยละ 19.9) มีการทําการเกษตรประเภทอ่ืนร่วมด้วย เช่น เลี้ยงปศุสัตว์ เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในพ้ืนที่นํ้าจืด  
หรือทํานาเกลือสมุทร 
                    4. เนื้อที่ถือครองทําการเกษตร จําแนกตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
                    เน้ือที่ถือครองทําการเกษตรของประเทศไทยเกินกว่าครึ่งหน่ึง (ร้อยละ 51.3) เป็นที่ปลูกข้าว 
รองลงมาคือที่ปลูกพืชไร่ (ร้อยละ 22.3) ทีป่ลูกยางพารา (ร้อยละ 14.6) ที่ปลูกพืชยืนต้น/ไม้ผล/สวนป่า  
(ร้อยละ 8.5) และที่ปลูกพืชผัก สมุนไพร และไม้ดอก ไม้ประดับ (ร้อยละ 0.8) 
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                    5. ผู้ถือครองที่ปลูกขา้ว และเนื้อที่เพาะปลูกข้าว 
                    ในปี 2546 -2556 จํานวนผู้ถือครองทําการเกษตรที่ปลูกข้าวลดลงจาก 4.0 เหลือ 3.8  
ล้านราย ในขณะที่เน้ือที่เพาะปลูกข้าวเพ่ิมขึ้นจาก68.4 เป็น 72.8 ล้านไร่ โดยเพ่ิมขึ้นมากที่ข้าวนาปรัง  
(จากร้อยละ 10.9 เป็นร้อยละ 16.2) 
                   6. ผู้ถือครองที่ปลูกยางพารา และเนื้อทีเ่พาะปลูกยางพารา 
                    ในปี 2546 -2556 จํานวนผู้ถือครองที่ปลูกยางพาราเพ่ิมขึ้น จาก6.1 เป็น 11.6 แสนราย 
และเน้ือที่เพาะปลูกยางพาราเพ่ิมขึ้นจาก 9.6 เป็น16.3 ล้านไร่ โดยพบว่ากว่าครึ่งหน่ึงอยู่ในภาคใต้  
(9.5 ล้านไร่) และมีข้อสังเกตว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเน้ือที่เพาะปลูกยางพาราเพ่ิมขึ้นเกือบ 7 เท่า 
(จาก 0.2 เป็น 4.3 ล้านไร่) 
  7. การศึกษาของผู้ถือครองทาํการเกษตร  ในปี 2546-2556  ผู้ถือครองทําการเกษตรส่วน
ใหญม่ีระดับการศึกษาสูงขึ้น  คือผู้ถือครองฯที่สําเร็จระดับมัธยมศึกษามีสดัส่วนเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ  9.3 เป็น
ร้อยละ 16.5  ระดับปริญญาตรี  เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 1.2  เป็นร้อยละ 2.7 และปวช. / ปวส. ฯ เพ่ิมขึน้จาก 
ร้อยละ 1.6 เป็นร้อยละ 2.8 ตามลําดับ   
  8. รายได้จากผลผลิตทางการเกษตร  ผู้ถอืครองทําการเกษตรมีรายได้จากผลผลิตทาง
การเกษตร ต้ังแต่ 100,001 บาทข้ึนไปมากที่สุด (ร้อยละ  28.6) โดยกลุ่มน้ีมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นจากปี 2546   
ถึงร้อยละ 18.9  
  9. หนี้สนิของครัวเรือนผู้ถือครองทําการเกษตร  ผูถ้ือครองทําการเกษตรเกือบคร่ึงหน่ึงเป็น
ครัวเรือนที่มีหน้ีสิน (ร้อยละ 42.9) ซึ่งในจํานวนน้ีมีหน้ีสินเพ่ือการเกษตรร้อยละ 36.9  (เฉลี่ย 124,604 บาท
ต่อครัวเรือนที่เป็นหน้ี)  โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 70.9 กู้เงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
 
2. เรื่อง  การกําหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบญัญัติว่าด้วยราคาสนิคา้และบริการ  
พ.ศ. 2542 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบการกําหนดสินค้าและบริการควบคุมปี 2557  จํานวน  
43 รายการ  คงเดิมต่อไปในระยะหน่ึง  เน่ืองจากปัจจุบันอยู่ในช่วงรัฐบาลรักษาการ และการพิจารณาทบทวน
รายการสินค้าและบริการควบคุมเมื่อมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.)  เสนอ  
  สาระสาํคญัของเร่ือง  
  พณ. รายงานว่า  

1.  ตามท่ีคณะรฐัมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 21  มกราคม 2556   คณะกรรมการกลางว่า 
ด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ได้ออกประกาศ กกร. เรื่อง การกําหนดสินค้าและบริการควบคุมปี 2556  
ลงวันที่ 23 มกราคม 2556  กําหนดสินค้าและบริการควบคุม จํานวน 43 รายการ  จําแนกเป็นสินค้า  
40 รายการ  และบริการ 3 รายการ ซึ่งมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 28  มกราคม 2556  และจะครบกําหนด 
หน่ึงปีในวันที่ 27  มกราคม 2557   

2. กกร. ซึ่งมีรฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานกรรมการในคราวประชุม              
ครั้งที่  1/2557  เมื่อวันที ่9 มกราคม 2557  ได้มีการพิจารณากําหนดรายการสินค้าและบริการควบคุม 
ปี 2557  ซึ่งทีป่ระชุมมีมติและให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังน้ี   
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2.1 กําหนดสินค้าและบริการควบคุมปี 2557  จาํนวน 43 รายการ จําแนกเป็นสินค้า  
40 รายการ และบริการ 3 รายการ คงเดิมต่อไปในระยะหน่ึงเน่ืองจากปัจจุบันอยู่ในช่วงรัฐบาลรักษาการ  

2.2 เมื่อมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ให้ กกร.  พิจารณาทบทวนการกําหนดรายการสินค้า 
และบริการควบคุมเพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีขุดใหม่พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
  สําหรับสินค้าและบริการควบคุม รวม 43 รายการ มีดังน้ี 1. กระดาษชําระ กระดาษเช็ดหน้า 
2. กระดาษทําลูกฟูก กระดาษเหนียว 3. กระดาษพิมพ์และเขียน 4. กระเทียม 5. ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 6. 
ข้าวเปลือก ข้าวสาร 7. ข้าวโพด 8. ไข่ไก่ 9. ครีมเทียมข้นหวาน นมข้น นมคืนรูป นมแปลงไขมัน 10. เครื่องช่ัง
วัดอัตราส่วนร้อยละของแป้งในหัวมัน 11. เครื่องตรวจสอบคุณภาพข้าว 12. เคร่ืองแบบนักเรียน 13. เครื่องวัด
ความช้ืนข้าว 14. เครื่องสูบนํ้า 15. นมผง นมสด 16. นํ้าตาลทราย 17. นํ้ามัน และไขมันที่ได้จากพืชหรือสัตว์
ทั้งที่บริโภคได้หรือไม่ได้ 18. นํ้ามันเช้ือเพลิง 19. แบตเตอรี่รถยนต์ 20. ปุ๋ย 21. ปูนซีเมนต์ 22. แป้งสาลี  
23. ผงซักฟอก 24. ผลปาล์มนํ้ามัน 25. ผ้าอนามัย 26. มนัสําปะหลัง และผลิตภัณฑ์  27. เม็ดพลาสติก  
28. ยางรถจักรยานยนต์ ยางรถยนต์ 29. ยาป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช 30. ยารักษาโรค  
31. เย่ือกระดาษ 32. รถเกี่ยวข้าว 33. รถจักรยานยนต์ รถยนต์น่ัง รถยนต์บรรทุก 34. รถไถนา 35. สายไฟฟ้า 
36. สุกร เน้ือสกุร 37. หัวอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ 38. เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เหล็กแผ่น เหล็กเส้น 39. 
อาหารก่ึงสําเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก 40. อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 41. การให้สิทธิในการเผยแพร่งาน
ลิขสิทธ์ิเพลงเพื่อการค้า 42. บริการทางการเกษตร 43. บริการรับฝากสนิค้าหรือบริการให้เช่าสถานทีเ่ก็บ
สินค้า  
 
3. เรื่อง สถานการณ์เศรษฐกิจประจําเดือนพฤศจิกายน และแนวโน้มปี 2556 และ 2557 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสถานการณ์เศรษฐกิจประจําเดือนพฤศจิกายน และแนวโน้มปี 
2556 และ 2557 ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ  ดังน้ี   

1.  ภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือนพฤศจิกายน   
         เครื่องช้ีเศรษฐกิจสําคญั ๆ  ส่วนใหญ่ยังปรับตัวลดลง  โดยเฉพาะดัชนีความ 
เช่ือมั่นของผู้บริโภคและภาคธุรกิจ  ปริมาณการผลิตและจําหน่ายรถยนต์ในประเทศ  ในขณะที่ภาคการ
ท่องเที่ยวเริ่มชะลอตัวตามการลดลงของจํานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านด่านสุวรรณภูมิและดอนเมอืงซึ่ง
สอดคล้องกับการแจ้งเตือนของประเทศต่างๆ  ที่ให้นักท่องเท่ียวหลีกเลี่ยงพ้ืนที่การชุมนุม  อย่างไรก็ตาม
จํานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านด่านอ่ืนๆ  ยังขยายอย่างต่อเน่ือง ทําให้จํานวนนักท่องเที่ยวรวม  
ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2556  อยู่ในระดับใกล้เคียงกับเป้าหมายทั้งปีที่ 26.2  ล้านคน  ในขณะที่เสถียรภาพ
เศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ  ทั้งในด้านอัตราเงินเฟ้อและอัตราการว่างงานที่อยู่ในเกณฑ์ตํ่า  
  2. สถานการณ์เศรษฐกิจโลกหลายประเทศมีแนวโน้มการปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจ 
ต่อเน่ืองจากไตรมาสท่ีสามของปี  โดยเศรษฐกิจสหรฐัฯ  มสีัญญาณการฟ้ืนตัวดีขึ้นต่อเน่ืองทั้งภาคการผลิตและ
อสังหาริมทรัพย์  และอัตราการว่างงานลดลง ส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ตัดสินใจลดขนาดของมาตรการ
ขยายปริมาณเงินลง โดยจะเริ่มดําเนินการในเดือนมกราคมปี 2557  ส่วนเศรษฐกิจกลุม่ประเทศยูโรโซนฟ้ืนตัว
จากภาวะความถดถอยทางเศรษฐกิจอย่างช้า   ๆ โดยยังคงมีความเปราะบางของอุปสงค์ภายในประเทศและมี
แรงกดดันจากภาวะเงินฝืด  ในขณะที่เศรษฐกิจฯญี่ปุ่นขยายตัวดีขึ้นจากการส่งออกและการใช้จ่าย
ภายในประเทศ และเศรษฐกจิจีนยังคงขยายตัวได้ดีในระดับสูง   โดยลา่สุด  เมื่อวันที ่18  ธันวาคม 2556   
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ธนาคารกลางสหรัฐฯ  ตัดสนิใจลดขนาดของมาตรการขยายปริมาณเงินลงจาก 8.5  หมื่นล้านดอลลาร์ สรอ. 
ต่อเดือนเป็น 7.5  หมื่นล้านดอลลาร์ สรอ. ต่อเดือน มีผลต้ังแต่เดือนมกราคม 2557 
  3. แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2556 และ 2557 
   1) เศรษฐกิจไทยในปี 2556  มแีนวโน้มขยายตัวร้อยละ 3.0  อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
เฉลี่ยทั้งปีอยู่ทีร่้อยละ 2.4  และบัญชีเดินสะพัดขาดดุลร้อยละ 0.9  ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
   2)  เศรษฐกิจไทยในปี 2557  มแีนวโน้มขยายตัวในช่วงร้อยละ 4.0-5.0  อัตราเงิน
เฟ้อทั่วไปเฉล่ียทั้งปีอยู่ในช่วงร้อยละ 2.1-3.1  และบัญชีเดินสะพัดขาดดุลร้อยละ 0.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ อย่างไรก็ดีการประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจดังกล่าวอยู่บนสมมติฐานการเบิกจ่าย
จากแผนบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าไม่ตํ่ากว่า  46,5000  ล้านบาทและการเบิกจ่ายภายใต้แผนการลงทุนใน
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและขนส่งไมตํ่่ากว่า 112,000  ล้านบาท ซึ่งภายใต้การประมาณการดังกล่าว 
การลงทุนภาครัฐในปี 2557  มีแนวโน้มทีจ่ะขยายตัวร้อยละ 12.0  แต่หากการเบิกจ่ายในโครงการลงทุน
ดังกล่าวไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในปี 2557  จะส่งผลให้การลงทุนภาครัฐขยายตัวเพียงร้อยละ 3.0  และการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจทั้งปีลดลงจากการประมาณการในการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 18  พฤศจิกายน 2556 
ประมาณร้อยละ 0.4 
 
4. เรื่อง รายงานผลการลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือด้านลิขสิทธิ์และสิทธขิ้างเคียงระหว่าง
กรมทรัพย์สนิทางปัญญาและสํานักงานลขิสิทธิเ์กาหล ี
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือด้านลิขสทิธ์ิ
และสิทธิข้างเคียงระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาและสํานักงานลิขสทิธ์ิเกาหลี ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) 
เสนอ 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  บันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความร่วมมอืด้านการคุ้มครองลิขสิทธ์ิและป้อง
ปรามการละเมิดลิขสิทธ์ิ ตลอดจนส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศผ่านการหารือแลกเปลี่ยน
ความรู้ความเข้าใจระหว่างผู้ที่เก่ียวข้อง ครอบคลุมความร่วมมือด้านต่าง ๆ เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูล การ
จัดการประชุมหารือระดับอธิบดีหรือระดับผู้บริหารช้ันสูงและระดับเจ้าหน้าที่ การแลกเปลี่ยนผู้เช่ียวชาญและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานด้านลิขสิทธ์ิ เป็นต้น มีผลเป็นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ลงนาม และจะต่ออายุ
โดยอัตโนมัติ เว้นแต่จะมีผู้เขา้ร่วมฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงแจ้งความประสงค์ที่จะยกเลิกความร่วมมือฉบับน้ีเป็นลาย
ลักษณ์อักษรอย่างน้อย 6 เดือน ก่อนบันทึกความเข้าใจฯ จะมีกําหนดสิน้สุด 
  
 
5. เรื่อง การแต่งต้ังกงสลุกิตติมศักด์ิราชอาณาจักรเดนมาร์กประจําจังหวัดภูเก็ตคนใหม่ 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ัง นาย เซอเริน นุทซ์ฮอร์น เฮเดอ (Mr.Soren Nutzhorn 
Hede) เป็นกงสุลกิตติมศักด์ิราชอาณาจักรเดนมาร์กประจําจังหวัดภูเก็ต โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมจังหวัด
ภูเก็ต กระบ่ี และพังงา สืบแทน นายเคนแนร์ท เบอร์เยอ รอนนี คาร์ลสนั (Mr.Kennerth Boerje Ronny 
Karlsson) ซึ่งเกษียณอายุ ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ 
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6. เรื่อง ขออนุมัติแต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐไลบีเรียประจําประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ัง นายโชติรัส ชวนิชย์ เป็นกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐไลบีเรีย
ประจําประเทศไทยคนใหม่ โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมประเทศไทย ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) 
เสนอ 

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


