
 
 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                 กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2108 
ท่ี  กษ 0401.4/806                           วันท่ี  30  ตุลาคม  2556 
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  29 ตุลาคม 2556 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่  29 ตุลาคม 2556  ณ ห้องประชุม 
คณะรัฐมนตรี ช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรี  
ได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ ดังน้ี 
  เศรษฐกิจ-สังคม  

วาระที่ 4 เรื่อง การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2555/56 
  สาระสําคญั  คอื  คณะรัฐมนตรีมีมติเหน็ชอบ ในคราวประชุมครั้งที ่12/2556 เมื่อวันจันทร์ที ่
28 ตุลาคม 2556  ตามท่ี รองนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล) รองประธานกรรมการ เสนอ  
ให้มีการอนุมัติการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ไม่สามารถใช้สิทธ์ิ ครั้งที่ 2 เข้าร่วมโครงการรับจํานําข้าวเปลือก 
ปี 2555/56 ได้ทัน วันที ่15 กันยายน 2556 เป็นกรณีพิเศษ ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ เน่ืองจาก 
เป็นผลจากการดําเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ขอให้เกษตรกรเลื่อนการเพาะปลูกและปล่อยนํ้า
ชลประทานล่าช้า 
                   ทั้งน้ี มอบหมายคณะอนุกรรมการติดตามกํากับดูแลการรับจํานําระดับจังหวัดกํากับดูแลการ
ช่วยเหลือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอน รวมท้ังเอกสารหลักฐานทีใ่ช้ในการขอรับเงินเยียวยา 
เพ่ือให้ประโยชน์ตกแก่เกษตรกรอย่างแท้จริงตามปริมาณผลผลิตจริงที่เกษตรกรนําไปจําหน่าย และไมเ่กินปริมาณ
ตามหนังสือรับรองเกษตรกรโดยกําหนดหลักเกณฑ์ เอกสารหลักฐาน วิธีการขอรับเงินเยียวยาและการจ่ายเงิน
เยียวยา ดังน้ี 
                   1. หลักเกณฑ์ที่กําหนด 
                             1.1 เป็นเกษตรกรที่มีหนังสือรับรองเกษตรกรโครงการรับจํานําข้าวเปลือกปี 2555/56   
ครั้งที่ 2 ระบุวันเก็บเก่ียวไม่เกิน 15 กันยายน 2556 แต่ไม่สามารถเก็บเก่ียวได้ทันภายในระยะเวลารับจํานําที่กําหนด 
                             1.2 เป็นเกษตรกรที่ได้มีการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโครงการรับจํานําข้าวเปลือก 
ปี 2555/56 ครั้งที่ 2 ที่ระบุวันเก็บเก่ียว 16-30 กันยายน 2556 ซึ่ง กษ. จะต้องตรวจสอบและออกหนังสือรับรอง
เกษตรกรให้แก่เกษตรกรเพ่ือใช้ในการเยียวยาคร้ังน้ีต่อไป 
                   2. เอกสารหลักฐานในการขอเยียวยา 
                             2.1 หนังสือรับรองเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2555/56 ครั้งที่ 2 ตัวจริงที่กรมส่งเสริม
การเกษตรได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2555/56 ครั้งที่ 2 ให้เกษตรอําเภอลงนามในหนังสือรับรอง
เกษตรกรฯ ด้วย หากเกษตรกรไม่ได้เก็บหลักฐานดังกล่าวไว้ หรือหลักฐานดังกล่าวสูญหาย ให้เกษตรกร 
ไปแจ้งความ และให้ใช้เอกสารใบแจ้งความไปขอสําเนาหนังสือรับรองเกษตรกรฯ 
 
 
 

 2.2 ใบช่ังนํ้าหนัก.... 
 
 
 



 2
 
 
                             2.2 ใบช่ังนํ้าหนักข้าวเปลือกและใบเสร็จการจ่ายเงินของโรงสีที่เกษตรกรนําข้าวเปลือก 
ไปจําหน่ายเพ่ือให้เกิดความรัดกุมและป้องกันการทุจริตให้เจ้าหน้าที่สํานักงานพาณิชย์จังหวัด เกษตรกร  
และเจ้าของโรงสีที่เกษตรกรนําข้าวเปลือกไปจําหน่าย ลงนามรับรองในใบช่ังนําหนักข้าวเปลือกและใบเสร็จ 
การจ่ายเงิน สําหรับกรณีเกษตรกรไม่ได้เก็บหลักฐานดังกล่าวไว้ หรือหลักฐานสูญหาย เห็นสมควรให้เกษตรกร 
ไปแจ้งความ และให้ใช้เอกสารใบแจ้งความไปขอสําเนาต้นฉบับใบช่ังนํ้าหนักข้าวเปลือกและใบเสร็จการจ่าเงิน 
ของโรงสีที่เกษตรกรนําข้าวเปลือกไปจําหน่าย      
                   3. วิธีการขอรับการเยียวยา 
                             3.1 ให้คณะอนุกรรมการติดตามกํา กับดูแลการรับจํ า นําระดับจั งห วัดแต่ง ต้ัง
คณะอนุกรรมการติดตามกํากับดูแลการรับจํานําระดับอําเภอ โดยมีนายอําเภอเป็นประธาน 
                             3.2 ให้เกษตรกรท่ีจะขอรับการเยียวยา นําเอกสาร หลักฐานตามข้อ 2 ไปแสดงต่อ
คณะอนุกรรมการติดตามกํากับดูแลการรับจํานําระดับอําเภอเพ่ือลงทะเบียนขอรับการเยียวยา 
                             3.3 ให้คณะอนุกรรมการติดตามกํากับดูแลการรับจํานําระดับอําเภอ ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานให้ครบถ้วนตามที่กําหนด แล้วรวบรวมส่ง ธ.ก.ส. เพ่ือจ่ายเงินเยียวยาให้ ธ.ก.ส. จ่ายเงินตามรายช่ือ
เกษตรกรที่ได้รับโดยให้ตรวจสอบว่าเกษตรกรดังกล่าวใช้สิทธ์ิในการรับจํานําข้าวเปลือก ปี 2555/56  
ครั้งที่ 2 หรือไม่ กรณียังไม่ได้ใช้สิทธ์ิให้ ธ.ก.ส. จ่ายเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรโดยตรงต่อไป 
                   4. การจ่ายเงินเยียวยา 
                   ให้ ธ.ก.ส. จ่ายเงินตามรายช่ือเกษตรกรที่ได้รับการตรวจสอบว่าเกษตรกรดังกล่าวใช้สิทธ์ิในการ
รับจํานําข้าวเปลือก ปี 2555/56 ครั้งที่ 2 หรือไม่ กรณียังไม่ได้ใช้สิทธ์ิให้ ธ.ก.ส.จ่ายเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกร
โดยตรงต่อไป 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
 

  แต่งตั้ง  
วาระที่ 9 เรื่อง แต่งต้ัง 

  ข้อที่ 6 แต่งต้ังกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสาํนักงานพัฒนาการวิจัย 
สาระสําคญั  คอื  คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 

บริหารสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรชุดใหม่ จํานวน 5 คน เน่ืองจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมได้ดํารง
ตําแหน่งครบกําหนดสามปีตามวาระแล้ว ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยมีรายช่ือ
ดังต่อไปน้ี 1. นายทวีศักด์ิ ภู่หลํา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตร  2. นายเกษมสันต์ จณิณวาโส  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  3. นางสาวเมทนี สุคนธรักษ ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาบุคลากรวิจัย  
4. นายสมหมาย เตชะศิรินุกูล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพาณิชย์และอุตสาหกรรม 5. นายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารองค์กร ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่  29 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
 

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

 
 

จึงเรียนมา.... 
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ด้าน วาระ เรื่อง หน่วยงานเก่ียวข้อง
(เรื่องท่ี)

เศรษฐกิจ- 4 วาระท่ี 4 เรื่อง การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2555/56 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สังคม

แต่งต้ัง 9 ข้อท่ี 6 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และเทคโนโลยีแห่งชาติแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีครบเกษียณอายุราชการ

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม 2556

....................................................................



 
 
http://www.thaigov.go.th                                                      วันที่  29  ตุลาคม  2556 
  
  วันน้ี (29 ตุลาคม 2556)  เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ช้ัน 2                
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีทําเนียบรัฐบาล   นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรว่ีาการ
กระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตร ี  
 จากน้ัน นายธีรัตถ์  รัตนเสวี โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  พร้อมด้วย นายภักดีหาญส์                
หิมะทองคํา และร้อยโทหญิง สุณิสา  เลิศภควัต   รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลงข่าวผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 
 

กฎหมาย 
 1.   เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพ่ือการแปลง
    สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 พ.ศ. .... 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
 2.   เรื่อง   การจัดสรรเงินงบประมาณเหลือจ่ายเพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัลและสิ่งจูงใจสําหรับ 
    ข้าราชการธุรการและลูกจ้างประจําของสํานักงานอัยการสูงสุด ประจําปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2555 
 3.   เรื่อง   ข้อเสนอความร่วมมือเพ่ือสนับสนุนการดําเนินโครงการทุนการศึกษา 
    สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารให้เกิดความม่ันคงและย่ังยืน 
    ในระยะยาว 
  4.  เรื่อง  การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2555/56 

ต่างประเทศ 
  5.  เรื่อง  การขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวรไทย – กัมพูชา 
  6.  เรื่อง  ขอให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมของทบวงการพลังงานปรมาณู
    ระหว่างประเทศ 
  7.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบการลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลว่าด้วยท่าเรือบก  
  8.  เรื่อง  เอกสารผลการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมความร่วมมือแห่งมหาสมุทรอินเดีย  
    ครั้งที่ 13 

แต่งต้ัง 
  9.  เรื่อง   แต่งต้ัง 
 1.  รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจํา 
  ประเทศไทย 
 2.  แต่งต้ังกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดสงขลา 
 3.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
  (กระทรวงการคลัง) 
 4.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
  ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) 
 5.  แต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย  
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 6.  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการ 
  วิจัยการเกษตร  
 7.  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ 
  เทคโนโลยีแห่งชาติแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ครบเกษียณอายุราชการ  
 8.  แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง   
  กระทรวงมหาดไทย  
 9.  ขออนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร 
  ระดับสูง (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)  

 
 
 

***************************************************** 
 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  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์                
เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพ่ือ
การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณา
แล้ว และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป 
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ  
 สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว มีดังน้ี 
 1. บทนิยาม “นิติบุคคลเฉพาะกิจ” หมายความว่า ตัวกลางที่จัดต้ังขึ้นเพ่ือดําเนินการแปลงสินทรัพย์
เป็นหลักทรัพย์ และได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจตามพระราชกําหนดน้ี 
  “การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์” หมายความว่า  การที่นิติบุคคลเฉพาะกิจรับโอนสินทรัพย์
หรือรับสินทรัพย์ไว้เป็นหลักประกันจากผู้จําหน่ายสินทรัพย์เพ่ือทําการออกและจําหน่ายหลักทรัพย์แก่ผู้ลงทุน โดยนํา
เงินที่ได้จากการจําหน่ายหลักทรัพย์มาชําระหรือมอบให้แก่ผู้จําหน่ายสินทรัพย์ตามความตกลงที่ทําไว้ และจะมีการ
ชําระหน้ีแก่ผู้ถือหลักทรัพย์โดยขึ้นอยู่กับกระแสรายรับที่เกิดจากสินทรัพย์ที่รับโอนมาหรือที่รับไว้เป็นหลักประกัน 
  “สินทรัพย์” หมายความว่า 1) สิทธิเรียกร้องให้ชําระหน้ีเป็นเงินที่ก่อให้เกิดกระแสรายรับ หรือ  
2) สิทธิเรียกร้องที่จะมีขึ้นในอนาคตโดยให้ชําระหน้ีเป็นเงินที่ก่อให้เกิดกระแสรายรับตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
  “ผู้จําหน่ายสินทรัพย์” หมายความว่า ผู้โอนหรือจะโอนสินทรัพย์ หรือให้หรือจะให้สินทรัพย์         
ไว้เป็นหลักประกันแก่นิติบุคคลเฉพาะกิจในการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 
 2. อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดให้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกําหนดน้ี             
ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
  2.1 กําหนดนโยบายเก่ียวกับการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 
  2.2 กํากับดูแลให้นิติบุคคลเฉพาะกิจปฏิบัติตามพระราชกําหนดน้ี 
  2.3 กําหนดประเภทของสินทรัพย์ที่อนุญาตให้ทําการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ และ
ประเภทของหลักทรัพย์ที่จะออกเน่ืองจากการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ฯลฯ 
  ทั้งน้ี คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจมอบอํานาจหน้าที่ให้คณะกรรมการกํากับตลาดทุนตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดําเนินการแทนได้ 
 3. หลักเกณฑ์การจดทะเบียนนิติบุคคลเฉพาะกิจ 
  3.1 เพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การจดทะเบียนนิติบุคคลเฉพาะกิจ โดยบริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด 
หรือทรัสต์ที่จะจัดต้ังเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ ต้องมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพ่ือการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 
  3.2 นิ ติ บุคคลเฉพาะกิจจะดําเนินการแปลงสินทรัพย์เ ป็นหลักทรัพย์หลายโครงการ                
ในขณะเดียวกันไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่นิติบุคคลเฉพาะกิจดําเนินการโดยการก่อต้ังทรัสต์ ทรัสตีอาจดําเนินการ                 
แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์หลายโครงการในขณะเดียวกันได้ 
 4. ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของนิติบุคคลเฉพาะกิจ ในการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ห้ามมิให้      
นิติบุคคลเฉพาะกิจกระทําการใดนอกจากที่กําหนดไว้ในโครงการที่ได้รับอนุมัติ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผัน                 
จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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 5. การได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการโอนสิทธิ
เรียกร้อง กําหนดให้นิติบุคคลเฉพาะกิจได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการโอน
สิทธิเรียกร้อง ดังน้ี 
  5.1 การโอนสินทรัพย์ที่ผู้รับชําระหน้ีเดิมเป็นตัวแทนเรียกเก็บและรับชําระหน้ี 
  5.2 การโอนสินทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนตัวแทนเรียกเก็บและรับชําระหน้ีโดยผลของกฎหมาย                
อันเน่ืองมาจากการควบกิจการของนิติบุคคลดังกล่าว 
 6. การยกเว้นค่าธรรมเนียมกรณีการโอนและการเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน การโอนและ
การเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนเก่ียวกับสินทรัพย์ตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม                 
ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะกําหนดในกฎหมายใด ให้นําความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับการโอนและการเปลี่ยนแปลงรายการ
ทางทะเบียนเก่ียวกับทรัพย์สินหรือหลักประกันที่เก่ียวพันกับสินทรัพย์ตามโครงการที่ได้รับอนุมัติโดยอนุโลม 
 7. การเข้าสวมสิทธิเป็นคู่ความในศาลของนิติบุคคลเฉพาะกิจ ในกรณีที่มีการฟ้องคดีต่อศาล
เก่ียวกับสินทรัพย์ที่โอนให้แก่นิติบุคคลเฉพาะกิจตามโครงการท่ีได้รับอนุมัติ ให้นิติบุคคลเฉพาะกิจเข้าสวมสิทธิเป็น
คู่ความแทนผู้จําหน่ายสินทรัพย์ 
 8. บทสันนิษฐานสําหรับการกําหนดราคาอันสมควรในการโอนสินทรัพย์ การโอนสินทรัพย์                
จากผู้จําหน่ายสินทรัพย์ไปยังนิติบุคคลเฉพาะกิจในโครงการที่ได้รับอนุมัติด้วยมูลค่าดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นราคา              
อันสมควรและไม่เป็นการโอนโดยมีค่าตอบแทนน้อยเกินสมควร หรือทําให้เจ้าหน้ีของผู้จําหน่ายสินทรัพย์เสียเปรียบ 
  8.1 มูลค่าทางบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี 
  8.2 มูลค่าที่ที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งมิใช่ที่ปรึกษาทางการเงินของโครงการน้ันได้ให้ความเห็นว่า
เป็นราคาอันสมควรในการโอนสินทรัพย์ของโครงการ และพิจารณาถึงการเพ่ิมความน่าเช่ือถือของธุรกรรมในการ
แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ด้วยแล้ว 
 9. บทกําหนดโทษ นิติบุคคลเฉพาะกิจใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 13 หรือมาตรา 15 วรรค
สอง หรือตัวแทนเรียกเก็บและรับชําระหน้ีใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 15/1 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน                 
สามแสนบาท 
 10. บทเฉพาะกาล บรรดาประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชกําหนดนิติบุคคล
เฉพาะกิจเพ่ือการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ให้ยังคง
ใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะได้มีประกาศที่ออกตามพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพ่ือการแปลงสินทรัพย์เป็น
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
2.  เรื่อง  การจัดสรรเงินงบประมาณเหลือจ่ายเพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลและสิ่งจูงใจสําหรับข้าราชการธุรการและ
ลูกจ้างประจําของสํานักงานอัยการสูงสุด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบ  ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี 
คณะที่ 1 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2556 วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2556 ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี 
(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการเสนอให้เบิกจ่ายเงินเหลือจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวน 
10 ล้านบาท ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากกระทรวงการคลัง (กค.) แล้ว มาดําเนินการจัดสรรเพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัล
สําหรับข้าราชการธุรการและลูกจ้างประจําของสํานักงานอัยการสูงสุด (อส.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามที่
สํานักงานอัยการสูงสุดเสนอ โดยให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีการ การจัดสรรเงินรางวัลสําหรับส่วน
ราชการสังกัดฝ่ายบริหาร ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 (เรื่อง แนวทางการจัดสรรเงินรางวัล
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สําหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา)  
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3.  เรื่อง  ข้อเสนอความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการดําเนินโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมารให้เกิดความม่ันคงและย่ังยืนในระยะยาว 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการของข้อเสนอความร่วมมือเพ่ือสนับสนุนการดําเนินโครงการ
ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารให้เกิดความม่ันคงและย่ังยืนในระยะยาว ตามมติ             
ที่ประชุมหารือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ ดังน้ี 
 1. อนุมัติในหลักการให้สํานักงบประมาณ (สงป.) จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานหลักที่ร่วม
ประสานปฏิบัติภารกิจในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้แก่ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประจําทุกปี โดยให้ทําความตกลงใน
รายละเอียดกับสํานักงบประมาณต่อไป 
 2. เห็นชอบให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประสานกระทรวงการคลัง (กค.) กระทรวงคมนาคม 
(คค.) กระทรวงพลังงาน (พน.) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) และ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เพ่ือขอความร่วมมือหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัดในการดําเนิน
กิจกรรมเพ่ือสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) เพ่ือร่วมสมทบทุนการศึกษาในโครงการ
ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทุกปี ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ปีละประมาณ 
60,000,000 บาท  
  ทั้งน้ี ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปี ตามความจําเป็นและ
เหมาะสมต่อไป 
 
4. เรื่อง การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2555/56 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ตามมติคณะกรรมการกล่ันกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะ
ที่ 1 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2556  ตามที่ รองนายกรัฐมนตรี 
(นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล) รองประธานกรรมการ เสนอ ให้มีการอนุมัติการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรท่ีไม่
สามารถใช้สิทธ์ิ ครั้งที่ 2 เข้าร่วมโครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปี 2555/56 ได้ทัน วันที่ 15 กันยายน 2556 เป็นกรณี
พิเศษ ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ เน่ืองจากเป็นผลจากการดําเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่ขอให้เกษตรกรเลื่อนการเพาะปลูกและปล่อยนํ้าชลประทานล่าช้า 
                   ทั้งน้ี มอบหมายคณะอนุกรรมการติดตามกํากับดูแลการรับจํานําระดับจังหวัดกํากับดูแลการช่วยเหลือ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอน รวมท้ังเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการขอรับเงินเยียวยา เพ่ือให้ประโยชน์
ตกแก่เกษตรกรอย่างแท้จริงตามปริมาณผลผลิตจริงที่เกษตรกรนําไปจําหน่าย และไม่เกินปริมาณตามหนังสือรับรอง
เกษตรกรโดยกําหนดหลักเกณฑ์ เอกสารหลักฐาน วิธีการขอรับเงินเยียวยาและการจ่ายเงินเยียวยา ดังน้ี 
                   1. หลักเกณฑ์ที่กําหนด 
                             1.1 เป็นเกษตรกรที่มีหนังสือรับรองเกษตรกรโครงการรับจํานําข้าวเปลือกปี 2555/56   
ครั้งที่ 2 ระบุวันเก็บเก่ียวไม่เกิน 15 กันยายน 2556 แต่ไม่สามารถเก็บเก่ียวได้ทันภายในระยะเวลารับจํานําที่กําหนด 
                             1.2 เป็นเกษตรกรที่ได้มีการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโครงการรับจํานําข้าวเปลือก 
ปี 2555/56 ครั้งที่ 2 ที่ระบุวันเก็บเก่ียว 16-30 กันยายน 2556 ซึ่ง กษ. จะต้องตรวจสอบและออกหนังสือรับรอง
เกษตรกรให้แก่เกษตรกรเพ่ือใช้ในการเยียวยาคร้ังน้ีต่อไป 
                    2. เอกสารหลักฐานในการขอเยียวยา 
                             2.1 หนังสือรับรองเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2555/56 ครั้งที่ 2 ตัวจริงที่กรมส่งเสริมการเกษตร
ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2555/56 ครั้งที่ 2 ให้เกษตรอําเภอลงนามในหนังสือรับรองเกษตรกรฯ ด้วย 
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หากเกษตรกรไม่ได้เก็บหลักฐานดังกล่าวไว้ หรือหลักฐานดังกล่าวสูญหาย ให้เกษตรกรไปแจ้งความ และให้ใช้เอกสาร
ใบแจ้งความไปขอสําเนาหนังสือรับรองเกษตรกรฯ 
                             2. ใบช่ังนํ้าหนักข้าวเปลือกและใบเสร็จการจ่ายเงินของโรงสีที่เกษตรกรนําข้าวเปลือกไป
จําหน่ายเพ่ือให้เกิดความรัดกุมและป้องกันการทุจริตให้เจ้าหน้าที่สํานักงานพาณิชย์จังหวัด เกษตรกร และเจ้าของ
โรงสีที่เกษตรกรนําข้าวเปลือกไปจําหน่าย ลงนามรับรองในใบช่ังนําหนักข้าวเปลือกและใบเสร็จการจ่ายเงิน สําหรับ
กรณีเกษตรกรไม่ได้เก็บหลักฐานดังกล่าวไว้ หรือหลักฐานสูญหาย เห็นสมควรให้เกษตรกรไปแจ้งความ และให้ใช้
เอกสารใบแจ้งความไปขอสําเนาต้นฉบับใบช่ังนํ้าหนักข้าวเปลือกและใบเสร็จการจ่ายเงินของโรงสีที่เกษตรกรนํา
ข้าวเปลือกไปจําหน่าย 
                   3. วิธีการขอรับการเยียวยา 
                             3.1 ให้คณะอนุกรรมการติดตามกํากับดูแลการรับจํานําระดับจังหวัดแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ
ติดตามกํากับดูแลการรับจํานําระดับอําเภอ โดยมีนายอําเภอเป็นประธาน 
                             3.2 ให้เกษตรกรที่จะขอรับการเยียวยา นําเอกสาร หลักฐานตามข้อ 2 ไปแสดงต่อ
คณะอนุกรรมการติดตามกํากับดูแลการรับจํานําระดับอําเภอเพ่ือลงทะเบียนขอรับการเยียวยา 
                             3.3 ให้คณะอนุกรรมการติดตามกํากับดูแลการรับจํานําระดับอําเภอ ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานให้ครบถ้วนตามท่ีกําหนด แล้วรวบรวมส่ง ธ.ก.ส. เพ่ือจ่ายเงินเยียวยาให้ ธ.ก.ส. จ่ายเงินตามรายช่ือเกษตรกร
ที่ได้รับโดยให้ตรวจสอบว่าเกษตรกรดังกล่าวใช้สิทธ์ิในการรับจํานําข้าวเปลือก ปี 2555/56 ครั้งที่ 2 หรือไม่ กรณี            
ยังไม่ได้ใช้สิทธ์ิให้ ธ.ก.ส. จ่ายเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรโดยตรงต่อไป 
                   4. การจ่ายเงินเยียวยา 
                   ให้ ธ.ก.ส. จ่ายเงินตามรายช่ือเกษตรกรที่ได้รับการตรวจสอบว่าเกษตรกรดังกล่าวใช้สิทธ์ิในการรับ
จํานําข้าวเปลือก ปี 2555/56 ครั้งที่ 2 หรือไม่ กรณียังไม่ได้ใช้สิทธ์ิให้ ธ.ก.ส.จ่ายเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรโดยตรง
ต่อไป 

 
ต่างประเทศ 

5. เรื่อง การขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวรไทย – กัมพูชา 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการดําเนินการขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวรไทย – กัมพูชา จาก เวลา 
07.00 น. – 20.00 น. เป็น 06.00 น. – 22.00 น. จํานวน 5 แห่ง ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ดังน้ี 
                   1. จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม อําเภอโป่งนํ้าร้อน จังหวัดจันทบุรี 
                   2. จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด อําเภอโป่งนํ้าร้อน จังหวัดจันทบุรี 
                   3. จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 
                   4. จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
                   5. จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 
 
6. เรื่อง ขอให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติกระทรวงวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี (วท.) 
ตอบรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในประเทศไทย และให้ วท. ดําเนินการประสานกับกระทรวงการต่างประเทศ 
(กต.) แจ้งให้คณะผู้แทนถาวรไทย ประจํากรุงเวียนนา ทราบและแจ้งทบวงการการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 
ตามแนวทางปฏิบัติต่อไป จํานวน 2 รายการ ตามท่ี วท. เสนอ ดังน้ี 
                   1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ Regional Workshop on Occupational Radiation Protection 
and ALARA in Waste Management ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 11 -15 พฤศจิกายน 2556 
                   2. การประชุม Asian Nuclear Safety Network (ANSN) Steering 
Committee (SC) Meeting ครั้งที่ 18 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 20 -22 พฤศจิกายน 2556 
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                    สาระสําคัญของเร่ือง 
                    วท. รายงานว่า 
                    สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ วท . ในฐานะผู้ประสานงานแห่งชาติระหว่างประเทศกับทบวง
การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency, IAEA) ได้รับการประสานผ่านคณะ
ผู้แทนถาวรของประเทศ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรียว่า ทบวงการฯ ได้ขอให้รัฐบาลไทยพิจารณาเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมในประเทศจํานวน 2 รายการ โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 
                  1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ Regional Workshop on Occupational Radiation 
Protection and ALARA in Waste Management ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 11 - 15 
พฤศจิกายน 2556  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  ก) ทบทวนกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการควบคุมการได้รับรังสีจากการทํางานที่
เก่ียวข้องกับการจัดการกากกัมมันตรังสี  ข) พิจารณาและเสนอแนะวิธีการพัฒนาปรับปรุงระบบความปลอดภัยในการ
จัดการกากกัมมันตรังสี รวมท้ังการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่มีการเปรอะเป้ือนทางรังสี โดยเน้นการปกป้องผู้ปฏิบัติงาน และ ค) 
พิจารณาความร่วมมือเครือข่าย ALARA ในภูมิภาคเอเชีย (ARAN) กับเครือข่ายอ่ืน ๆ เพ่ือลดการได้รับรังสี ทั้งน้ี คาด
ว่าจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 40 คน 
                       2. การประชุม Asian Nuclear Safety Network (ANSN) Steering 
Committee (SC) Meeting ครั้งที่ 18 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 20 -22 พฤศจิกายน 
2556  มีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนความก้าวหน้าของกิจกรรมการดําเนินงานต่าง ๆ ของ ANSN ต้ังแต่การประชุม
คณะกรรมการอํานวยการฯ ครั้งที่ผ่านมา เพ่ือหารือและรับรองกิจกรรมต่าง ๆ ในระดับชาติ และระดับภูมิภาค
ของ ANSN และให้มีการจัดลําดับความสําคัญสําหรับปี พ.ศ. 2557 นอกจากน้ีจะมีการหารือถึงผลของการประชุม
ครบองค์ของ ANSNครั้งที่ 2 ซึ่งกล่าวถึงการวางกลยุทธ์ของ ANSN ในด้านการประสานและร่วมมือกับเครือข่ายความ
ปลอดภัยอ่ืน ๆ และระหว่างภายในสมาชิกของ ANSN โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน 35 คน โดยประมาณ
จากประเทศและองค์การระหว่างประเทศที่ได้รับเชิญ 
 
7. เรื่อง ขอความเห็นชอบการลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลว่าด้วยท่าเรือบก  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอดังน้ี  
  1. เห็นชอบการลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลว่าด้วยท่าเรือบก  
   2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมเป็นผู้ลงนามความตกลงในนามรัฐบาลไทย  
   3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ดําเนินการจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็มให้แก่ 
ผู้ลงนามความตกลง และจัดทําข้อความการต้ังข้อสงวนในขั้นตอนการให้สัตยาบัน  
  4. มอบหมายให้ กต. ดําเนินการจัดทําสัตยาบันสารเพื่อย่ืนต่อเอสแคปในวันลงนามความตกลง
ดังกล่าว  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  ความตกลงระหว่างรัฐบาลว่าด้วยท่าเรือบกซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ
และสังคมสําหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป) ในการประชุมประจําปี สมัยที่ 69 เมื่อเดือนเมษายน 2556 มีเน้ือหา
สาระเกี่ยวกับความต้ังใจของสมาชิกเอสแคปต่อการพัฒนาท่าเรือบกท่ีมีความสําคัญระดับชาติ เพ่ือบูรณาการระบบ
การขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ โดยมีการนําเสนอในเรื่องต่าง ๆ สรุปสาระสําคัญ ดังน้ี  
  1. คํานิยามศัพท์และการดําเนินงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  
    1.1 ท่าเรือบก (Dry Port) ในความตกลงนี้หมายความถึง สถานที่ภายในแผ่นดินที่เป็น
เสมือนศูนย์โลจิสติกส์ซึ่งเช่ือมต่อกับรูปแบบการขนส่งหน่ึงรูปแบบหรือมากกว่า ใช้สําหรับการขนถ่ายการเก็บสินค้า 
และการตรวจควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าในการค้าระหว่างประเทศและการดําเนินการผ่านพิธีศุลกากร  
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   1.2 รายช่ือท่าเรือบกตามภาคผนวก 1 เป็นฐานสําหรับการพัฒนาจุดเช่ือมโยงสําคัญใน
การบูรณาการระบบขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ โดยภาคีมีความต้ังใจจะพัฒนาท่าเรือ
บกในกรอบโครงการกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของประเทศตน  
   1.3 ความตกลงฯ จะเปิดให้มีการลงนามสําหรับรัฐสมาชิกเอสแคปที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 
7-8 พฤศจิกายน 2556 หลังจากน้ัน จะเปิดให้ลงนามที่สํานักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ต้ังแต่วันที่ 
11 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557  
   1.4 ความตกลงฯ จะมีผลบังคับใช้ 30 วันหลังจากวันที่สัตยาบันสาร สารการยอมรับ             
สารให้ความเห็นชอบ หรือภาคยานุวัติสาร ฉบับที่ 8 ของความตกลงฉบับน้ีได้รับการส่งมอบ  
    1.5 เอสแคปจะจัดต้ังคณะทํางานว่าด้วยท่าเรือบกเพ่ือพิจารณาการดําเนินการตามความ  
ตกลงฯ และพิจารณาข้อเสนอการแก้ไขต่าง ๆ โดยรัฐสมาชิกเอสแคปทั้งหมดจะเป็นสมาชิกของคณะทํางาน ซึ่งจะ
ประชุมทุก 2 ปี โดยภาคีสามารถเรียกร้องให้มีการประชุมคณะทํางานสมัยพิเศษได้  
   1.6 การแก้ไขความตกลงฯ จะทําได้ผ่านการเสนอจากภาคี โดยฝ่ายเลขานุการจะแจ้งเวียน
ข้อเสนอการแก้ไขให้สมาชิกทั้งหมดของคณะทํางาน  
   1.7 การแก้ไขรายช่ือท่าเรือบกในภาคผนวก 1 จะทําได้ผ่านการเสนอจากภาคีในรายการซึ่ง
ต้ังอยู่ในอาณาเขตของตน  
   1.8 กรณีการระงับข้อพิพาท ความตกลงน้ีได้ระบุว่าในการส่งมอบสัตยาบันสาร รัฐใด ๆ 
อาจต้ังข้อสงวนโดยระบุว่าจะไม่ถูกผูกมัดโดยข้อกําหนดเก่ียวกับการไกล่เกลี่ยการระงับข้อพิพาท (ตามข้อ 13 ของ
ความตกลงฯ) ภาคีอ่ืน ๆ ก็จะไม่ถูกผูกมัดโดยข้อกําหนดเก่ียวกับการไกล่เกลี่ยตามที่ภาคีใด ๆ น้ันได้ต้ังข้อสงวนไว้  
  2. การระบุท่าเรือบกที่มีความสําคัญระดับนานาชาติในภาคผนวก 1  
   รายช่ือท่าเรือบกที่มีความสําคัญในระดับนานาชาติปรากฏตามรายช่ือในภาคผนวกแนบ
ท้าย ประกอบด้วย ท่าเรือบกที่มีอยู่ในปัจจุบัน 153 แห่ง และท่าเรือบกที่มีศักยภาพ 87 แห่งใน 27 ประเทศ โดยใน
ส่วนของประเทศไทยมี 3 แห่ง ประกอบด้วย สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่องลาดกระบัง กรุงเทพฯ เป็นท่าเรือบกที่มี
อยู่ในปัจจุบัน และโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย และโครงการสถานี
ขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์นาทา จังหวัดหนองคาย เป็นท่าเรือบกที่มีศักยภาพ  
  3. หลักแนวทางการพัฒนาและการดําเนินงานเก่ียวกับท่าเรือบกในภาคผนวก 2  
   ภาคีจะใช้ความพยายามทุกอย่างที่เป็นไปได้ในการก่อสร้างการยกระดับ และการปฏิบัติ
ท่าเรือบก โดยการพัฒนาและการดําเนินการเกี่ยวกับท่าเรือบกตามรายชื่อในภาคผนวก 1 ของความตกลงฯ จะมี
แนวทางตามหลักการดังต่อไปน้ี  
   3.1 หน้าที่หลักของเรือบก  
    ประกอบด้วยการขนถ่าย การเก็บช่ัวคราว และการตรวจควบคุม การเคลื่อนย้าย
สินค้าในการค้าระหว่างประเทศและการดําเนินการผ่านพิธีศุลกากร หน้าที่อ่ืน ๆ ของท่าเรือบก ได้แก่ การรับและส่ง
สินค้า การรวบและกระจายสินค้า การเก็บของในคลังสินค้า และการถ่ายลํา  
    3.2 กรอบด้านสถาบัน การบริหาร และกฎหมาย  
    ภาคีจะริเริ่มกรอบด้านสถาบัน การบริหาร และการกํากับดูแลที่เอ้ืออํานวยต่อการ
พัฒนาและการดําเนินงานท่าเรือบก รวมทั้งมาตรการสําหรับการตรวจสอบ และการดําเนินการควบคุมและผ่านพิธี
ศุลกากรที่เป็นไปตามกรอบกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของภาคีที่เก่ียวข้อง ท่าเรือบกตามรายช่ือในภาคผนวก 
อาจจะได้รับการกําหนดให้เป็นจุดเริ่มต้นหรือปลายทางสําหรับเอกสารศุลกากร ทั้งน้ี ภาคีจะประสานความร่วมมือกับ
ผู้ให้บริการขนส่งที่เก่ียวข้อง องค์กรและสถาบันระหว่างประเทศ เพ่ือสร้างการยอมรับท่าเรือบก เจ้าของท่าเรือบก
เป็นได้ทั้งภาครัฐ เอกชน และการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน  
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   3.3 การออกแบบ การวางผัง และความสามารถรองรับ  
    ท่าเรือบกจะได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถรองรับที่เพียงพอและการวางผังที่
ปลอดภัยและสะดวกในการเคลื่อนย้ายตู้สินค้า สินค้าที่บรรทุก และยานพาหนะ ทั้งภายในและผ่านท่าเรือบก รวมทั้ง
การจัดเตรียมการขยายความสามารถรองรับตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงรูปแบบการขนส่ง ความต้องการของ
ผู้ใช้บริการท่าเรือบก และปริมาณสินค้าและตู้สินค้าในอนาคต  
   3.4 โครงสร้างพ้ืนฐาน อุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวก  
    ท่าเรือบกจะมีโครงสร้างพ้ืนฐาน อุปกรณ์ อัตรากําลังคนที่เพียงพอต่อปริมาณ
สินค้าในปัจจุบันและที่คาดการณ์ไว้ตามดุลพินิจของภาคี ภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติ
ของตน  
 
8. เรื่อง เอกสารผลการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมความร่วมมือแห่งมหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ 13 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.)  เสนอ ดังน้ี 
                   1. เห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์เพิร์ท และร่างปฏิญญาสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดียว่าด้วยหลักการใช้
มหาสมุทรอินเดียและทรัพยากรของมหาสมุทรอินเดียอย่างสันติและยั่งยืน 
                   2. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ได้รับมอบหมายร่วมรับรองร่างเอกสารดังกล่าว 
                   3. หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์
ของไทย ให้ กต. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง 
                   สาระสําคัญของร่างเอกสาร ทั้ง 2 ฉบับ มีดังนี้ 
                   1. ร่างแถลงการณ์เพิร์ท ระบุถึงแนวทางการดําเนินงานเพ่ือส่งเสริมความปลอดภัยและความมั่นคง
ทางทะเล การอํานวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน การจัดการประมง การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
ความร่วมมือด้านวิชาการและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การท่องเท่ียวและการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม การ
เติบโตทางเศรษฐกิจอย่างย่ังยืนและการพัฒนาของภูมิภาค รวมท้ังสนับสนุนการดําเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยความ
ปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเลและการเปลี่ยนช่ือจากสมาคมความร่วมมือแห่งมหาสมุทรอินเดีย IOR-ARC เป็นสมาคม
แห่งมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Rim Association) หรือ IORA 
                   2. ร่างปฏิญญาสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดียว่าด้วยหลักการใช้มหาสมุทรอินเดียและทรัพยากร
ของมหาสมุทรอินเดียอย่างสันติและยั่นยืน จะกําหนดแนวทางการดําเนินการที่เรียกว่า “หลักการเพิร์ท” โดย
เรียกร้องให้รัฐสมาชิกตระหนักถึงความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ พันธกรณีในการอนุรักษ์และการใช้
มหาสมุทรอินเดียและทรัพยากรของมหาสมุทรอินเดียอย่างย่ังยืนตามกฎหมายระหว่างประเทศ พันธกรณีด้านการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน ประโยชน์จากการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ันยืน การรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากร
ประมง การจัดการกับภัยคุกคามต่าง ๆ และการเสริมสร้างศักยภาพให้กับรัฐสมาชิก 
                   3. ร่างเอกสารทั้งสองฉบับไม่มีประเด็นพิจารณาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย เน่ืองจากเป็นการแสดงเจตนารมณ์ด้านนโยบายร่วมกันของรัฐสมาชิก IOR-ARC เก่ียวกับความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม รวมถึงความม่ันคงและความปลอดภัยในการเดินเรือในมหาสมุทรอินเดีย และโดยที่จะไม่มีการ
ลงนามในเอกสารดังกล่าว เอกสารทั้งสองฉบับจึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เป็นหนังสือ
สัญญาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
                   4. ร่างแถลงการณ์และร่างปฏิญญาสอดคล้องกับนโยบายของไทย ในการดําเนินงานด้านความมั่นคง
ทางทะเล การประมง การจัดการภัยพิบัติ ความร่วมมือด้านวิชาการ วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม และจะเป็นแนวทาง
ในการส่งเสริมความร่วมมือของไทยในกรอบนี้ต่อไปได้อย่างเป็นรูปธรรม 
                   5. กรอบความร่วมมือน้ีเป็นอีกกลไกหน่ึงในการส่งเสริมลู่ทางการค้าการลงทุนและการเช่ือมโยงการ
คมนาคมทางทะเล เน่ืองจากภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียมีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง มีประชากรรวมประมาณ 2,500 
ล้านคน และเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ โดยเฉพาะทรัพยากรประมง นอกจากน้ี ไทยสามารถใช้ประโยชน์
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จากกรอบน้ีในการขอรับการสนับสนุนในการสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกไม่ถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง
สหประชาชาติวาระปี ค.ศ. 2017 – 2018 และประชาสัมพันธ์การดําเนินการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของไทยใน
ประเด็นระหว่างประเทศอ่ืน ๆ อาทิ Thai-Africa Initiative  ความมั่นคงทางทะเล และการจัดการภัยพิบัติ เป็นต้น 
 

แต่งต้ัง 
9. เรื่อง  แต่งต้ัง 
  1. รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจํา
ประเทศไทยว่า รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลมีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นายฆิลเบร์โต ฟอนเซกา กีมาไรช์ เด โมว์
รา (Mr. Gilberto Fonseca  Guimaraes de Moura) ให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่ง
สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจําประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถิ่นพํานัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายเปาลู เซซา 
เมรา เด วาชคอนเซลลูช (Mr. Paulo Cesar Meira de Vasconcellos) ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
  
  2. แต่งต้ังกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดสงขลา 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจํา
ประเทศไทยว่า รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความประสงค์ขอแต่งต้ัง  นายจาง จิ้นสยง (Mr. Zhang Jinxiong) 
ให้ดํารงตําแหน่งกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดสงขลา  โดยมีเขตกงสุลครอบคลุม 14 จังหวัดภาคใต้
ของไทย ได้แก่ จังหวัดสงขลา กระบ่ี ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส  ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต  ยะลา 
ระนอง สตูล และสุราษฎร์ธานี สืบแทน นายสว่ี หมิงเลี่ยง (Mr. Xu Mingliang) ซึ่งครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ตามที่
กระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 
  3. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง) 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการคลัง ให้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ราย ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ต้ังแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังน้ี 
                   1. นายสุวิชญ โรจนวานิช รองผู้อํานวยการสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษา
ด้านตลาดตราสารหน้ี (เศรษฐกรทรงคุณวุฒิ) สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ ต้ังแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2556 
                    2. นายอรรณพ บัวคร้ืน ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานการจัดเก็บภาษี (ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการภาษี)) กรมสรรพากร ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) 
กรมสรรพากร ต้ังแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2556 
                     3. นายณรงค์ ราบเรียบ ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์ ดํารง
ตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมธนารักษ์ ต้ังแต่
วันที่ 5 กันยายน 2556 
                   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง เป็นต้นไป และให้ข้าราชการลําดับที่ 2 และลําดับ
ที่ 3 พ้นจากตําแหน่ง ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2256 เน่ืองจากครบเกษียณอายุราชการต่อไป 
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  4. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงสาธารณสุข) 
                    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดํารง
ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ราย ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ ต้ังแต่วันที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ดังน้ี 
                    1. นางสาวพัชรี กัมพลานนท์ ทันตแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านทันตกรรม) กลุ่มงานทันตกรรม
โรงพยาบาลหาดใหญ่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง ทันตแพทย์
ทรงคุณวุฒิ (ด้านทันตกรรม) กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
สํานักงานปลัดกระทรวง ต้ังแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 
                    2. นายถวัลย์ พบลาภ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)) สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
กลุ่มที่ปรึกษาระดับกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ต้ังแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2556 
    ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง เป็นต้นไป และให้ข้าราชการลําดับที่ 2 พ้นจาก
ตําแหน่ง ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เน่ืองจากครบเกษียณอายุราชการต่อไป 
 
  5. แต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังนายชัยภักด์ิ ศิริวัฒน์ ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการ
การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) แทน นายธงชัย ศรีดามา ซึ่งพ้นจากตําแหน่งเน่ืองจากอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ 
ตามมาตรา 5 (2) แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 
ตามท่ีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป  
 
  6. แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสํานักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตรชุดใหม่ จํานวน 5 คน เน่ืองจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมได้ดํารงตําแหน่งครบกําหนด
สามปีตามวาระแล้ว ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยมีรายช่ือดังต่อไปน้ี 1. นายทวีศักด์ิ 
ภู่หลํา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตร 2. นายเกษมสันต์ จิณณวาโส ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี            
3. นางสาวเมทนี สุคนธรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาบุคลากรวิจัย 4. นายสมหมาย เตชะศิรินุกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการพาณิชย์และอุตสาหกรรม 5. นายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารองค์กร ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่   
29 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป  
 
  7. แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ครบเกษียณอายุราชการ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ครบเกษียณอายุราชการ จํานวน 4 คน โดยให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งแทนดังกล่าว อยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้
แต่งต้ังไว้แล้วตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ 
ดังน้ี 1. นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ 2. นายสมศักด์ิ โชติรัตนะศิริ 3. นายสุทธิพร จิตต์มิตรภาพ 4. นายอภิชาต จงสกุล 
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป  
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  8. แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังนายทวี นริสศิริกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง 
ระดับสูง) จังหวัดนครนายก ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็น
ต้นไป  
 
  9. ขออนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ัง นางทรงพร โกมลสุรเดช ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร (นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กลุ่มที่ปรึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ดํารง
ตําแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง             
เป็นต้นไป  
 

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


