
 

 

สรปุขา่วการประชุมคณะรฐัมนตร ี
31 สงิหาคม 2553 

 

วนันี ้(วนัอังคารที ่31 สงิหาคม 2553) เมือ่เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชมุคณะรัฐมนตร ี
ชัน้ 2 ส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตร ีท าเนยีบรัฐบาล นายอภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ 
นายกรัฐมนตร ีเป็นประธานการประชมุคณะรัฐมนตร ีสรปุสาระส าคัญไดด้ังนี ้

กฎหมาย 

1. เรือ่ง รา่งกฎ ก.พ.วา่ดว้ยการกระท าการอันเป็นการลว่งละเมดิหรอืคกุคาม
ทางเพศ พ.ศ. ....  

2. เรือ่ง รา่งกฎ ก.ค.ศ.วา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารจัดประเภทต าแหน่งและระดับ
ต าแหน่งของ ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ต าแหน่งบคุลากร
ทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา 38 ค. (2) พ.ศ. .... และรา่งกฎ ก.ค.ศ.ที่
เกีย่วขอ้ง รวม 3 ฉบับ  

3. เรือ่ง รา่งพระราชบัญญัตอินุญาโตตลุาการ (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  
4. เรือ่ง รา่งพระราชบัญญัตสิถาบันเทคโนโลยเีพือ่การศกึษา พ.ศ. ....  
5. เรือ่ง รา่งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรือ่ง 

ก าหนดประเภท ขนาด และวธิปีฏบิัตสิ าหรับโครงการหรอืกจิการทีอ่าจ
กอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่ชมุชนอยา่งรนุแรง ทัง้ทางดา้นคณุภาพ
สิง่แวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาตแิละสขุภาพ ทีส่ว่นราชการรัฐวสิาหกจิ
หรอืเอกชน จะตอ้งจัดท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
พ.ศ. 2553  

6. เรือ่ง รา่งกฎกระทรวงวา่ดว้ยขอ้ก าหนดความปลอดภัยในการรับจา้ง
บรรทกุคนโดยสาร พ.ศ. ....  

เศรษฐกจิ 

7. เรือ่ง ขออนุมัตดิ าเนนิการโครงการการจัดการเพลีย้แป้งมันส าปะหลัง 
ระยะที ่2  

8. เรือ่ง การด าเนนิการแกไ้ขปัญหาผลกระทบดา้นเสยีงจากการด าเนนิงาน 
ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมูกิรณีการบนิในชว่งฤดหูนาว  

9. เรือ่ง การจ าแนกประเภททีด่นิจังหวดัเชยีงใหมแ่ละจังหวดันครราชสมีา 
(ขอเปลีย่นแปลงมตคิณะรัฐมนตรเีดมิเฉพาะแหง่)  

10. เรือ่ง การจ าหน่ายหลักทรัพยเ์พือ่น าเงนิมาซือ้หุน้ตามแผนของ
กระทรวงการคลัง [กรณีบรษัิท การบนิไทย จ ากัด (มหาชน)]  

สงัคม 

11. เรือ่ง การขอปรับสถานภาพครศูนูยก์ารเรยีนชมุชน (คร ูศรช.) เป็น
พนักงานราชการ  
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12. เรือ่ง ขอใหค้ณะรัฐมนตรพีจิารณาเพิม่เตมิอ านาจหนา้ทีค่ณะกรรมการ
ขบัเคลือ่นยทุธศาสตรช์าตวิา่ดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ
ภาครัฐ  

13. เรือ่ง สรปุผลการประชมุคณะกรรมการชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการและลกูจา้ง
ทีไ่ดรั้บผลกระทบจากการชมุนุม ครัง้ที ่7/2553  

14. เรือ่ง การแกไ้ขปัญหาการใชเ้ทคโนโลยกีารสือ่สารขอ้ความเสยีงผา่น
ระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตในรปูแบบ VOIP ในลักษณะอาชญากรรมขา้ม
ชาตแิละความมั่นคง  

ตา่งประเทศ 

15. เรือ่ง การปฏริปูอ านาจการออกเสยีงและการมสีว่นรว่มของประเทศก าลัง
พัฒนาและการเพิม่ทนุสามัญ ท่ัวไปปี 2553 ของกลุม่ธนาคารโลก  

16. เรือ่ง ขอ้ตกลงระหวา่งรัฐบาลไทยกับองคก์ารอนามัยโลกเพือ่เป็น
เจา้ภาพจัดการประชมุระดบัภมูภิาค  

17. เรือ่ง การปรับแกร้ายละเอยีดกรรมาธกิารในคณะกรรมาธกิารฝ่ายไทย
ส าหรับคณะกรรมาธกิารรว่มระดับสงูไทย - บาหเ์รน  

18. เรือ่ง ขออนุมัตกิารจัดท าและลงนามในบันทกึความเขา้ใจวา่ดว้ยความ
รว่มมอืดา้นการเกษตรไทย-ภฏูาน  

19. เรือ่ง รายงานผลการหารอืเพือ่แสวงหาลูท่างการคา้ การลงทนุระหวา่ง
ประเทศไทยและตะวนัออกกลาง  

เร ือ่งทีค่ณะรฐัมนตรรีบัทราบเพือ่เป็นขอ้มลู  

20. เรือ่ง สรปุผลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร เดอืนมถินุายน 
พ.ศ. 2553  

21. เรือ่ง รายงานดัชนรีาคาผูบ้รโิภคท่ัวไปและดัชนรีาคาผูบ้รโิภคพืน้ฐานของ
ประเทศเดอืนกรกฎาคม 2553  

22. เรือ่ง สรปุสถานการณ์ภัยพบิัตดิา้นการเกษตรปี 2553 ครัง้ที ่28  
23. เรือ่ง สรปุสถานการณ์อทุกภัย และการใหค้วามชว่ยเหลอื (ขอ้มลู ณ 

วนัที ่30 สงิหาคม 2553)  
24. เรือ่ง การคา้ระหวา่งประเทศของไทยในระยะ 7 เดอืนของปี 2553 

(มกราคม-กรกฎาคม)  

แตง่ต ัง้ 

25. เรือ่ง แตง่ตัง้  
1. การแตง่ตัง้ขา้ราชการ (ส านักงาน กปร.)  
2. แตง่ตัง้กรรมการผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการบรหิารส านักงาน

พัฒนาการวจัิยการเกษตร  
3. การแตง่ตัง้ขา้ราชการใหด้ ารงต าแหน่งรองผูอ้ านวยการส านัก

งบประมาณ (นักบรหิารระดับสงู) (ส านักนายกรัฐมนตร)ี  
4. การแตง่ตัง้รองเลขาธกิารสภาความมั่นคงแหง่ชาต ิ 
5. ขออนุมัตรัิบโอนขา้ราชการมาแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งทีป่รกึษา

นายกรัฐมนตรฝ่ีายขา้ราชการประจ า (นักบรหิารระดับสงู)  
6. แตง่ตัง้ขา้ราชการใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบรหิาร ระดับสงู 

กระทรวงมหาดไทย  
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7. แตง่ตัง้ขา้ราชการประเภทบรหิาร ระดับสงู (กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์)  

8. แตง่ตัง้ขา้ราชการใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบรหิารระดับสงู 
(กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย)์  

9. การโอนขา้ราชการพลเรอืนสามัญมาแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่ง
ประเภทบรหิารระดับสงู (กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย)ี  

10. แตง่ตัง้ขา้ราชการ (กระทรวงพาณชิย)์  

 

กรณุาตรวจสอบมตคิณะรัฐมนตรอียา่งเป็นทางการกับส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรอีกี
ครัง้หนึง่ 

 

กฎหมาย 

 

1. เร ือ่ง รา่งกฎ ก.พ.วา่ดว้ยการกระท าการอนัเป็นการลว่งละเมดิหรอืคกุคามทาง
เพศ พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรอีนุมัตริา่งกฎ ก.พ.วา่ ดว้ยการกระท าการอันเป็นการลว่งละเมดิหรอืคกุคาม
ทางเพศ พ.ศ. .... ตามทีส่ านักงาน ก.พ.เสนอ แลว้ใหด้ าเนนิการตอ่ไปได ้

สาระส าคญัของรา่งกฎ ก.พ. 

ก าหนดหลักเกณฑก์ารกระท าทีถ่อืวา่เป็นการกระท าอันเป็นการลว่งละเมดิหรอืคกุคาม
ทางเพศตามมาตรา 83 (8) โดยตอ้งเป็นกรณีขา้ราชการพลเรอืนสามัญกระท าตอ่
ขา้ราชการดว้ยกัน หรอืผูร้ว่มปฏบิัตริาชการ ไมว่า่จะเกดิขึน้ในหรอืนอกสถานทีร่าชการ 
โดยผูถ้กูกระท ามไิดย้นิยอมตอ่การกระท านัน้ หรอืท าใหผู้ถ้กูกระท าเดอืดรอ้นร าคาญ 
และการกระท าดังกลา่วมลีักษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ตามทีก่ าหนด เชน่ กระท าการดว้ย
การสมัผัสทางกายทีม่ลีักษณะสอ่ไปในทางเพศ เชน่ การจบู การโอบกอด การจับอวยัวะ
สว่นใดสว่นหนึง่ เป็นตน้ กระท าการดว้ยวาจาทีส่อ่ไปในทางเพศ เชน่ วพิากษ์วจิารณ์
รา่งกาย พดูหยอกลอ้ พดูหยาบคาบ เป็นตน้ กระท าการดว้ยอากัปกริยิาทีส่อ่ไปในทาง
เพศ เชน่ การใชส้ายตาลวนลาม การท าสญัญาณหรอืสญัลักษณ์ใด ๆ การแสดงหรอื
สือ่สารดว้ยวธิกีารใด ๆ ทีส่อ่ไปในทางเพศ เชน่ แสดงรปูลามกอนาจร สง่จดหมาย 
ขอ้ความ หรอืการสือ่สารรปูแบบอืน่ เป็นตน้ การแสดงพฤตกิรรมอืน่ใดทีส่อ่ไปในทาง
เพศ ซึง่ ผูถ้กูกระท าไมพ่งึประสงคห์รอืเดอืดรอ้นร าคาญ เป็นตน้ (ร่างขอ้ 2) 

 

2. เร ือ่ง รา่งกฎ ก.ค.ศ.วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัประเภทต าแหนง่และระดบั
ต าแหนง่ของขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ต าแหนง่บคุลากรทาง
การศกึษาอืน่ตามมาตรา 38 ค. (2) พ.ศ. .... และรา่งกฎ ก.ค.ศ. ทีเ่ก ีย่วขอ้ง รวม 
3 ฉบบั 



คณะรัฐมนตรอีนุมัตหิลกัการรา่งกฎ ก.ค.ศ.วา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารจัดประเภทต าแหน่ง
และระดับต าแหน่งของขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ต าแหน่งบคุลากรทาง
การศกึษาอืน่ตามมาตรา 38 ค. (2) พ.ศ. .... และรา่งกฎ ก.ค.ศ.ทีเ่กีย่วขอ้ง รวม 3 ฉบับ 
ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิารเสนอ และใหส้ง่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจ
พจิารณา โดยใหรั้บความเห็นของส านักงาน ก.พ. ส านักงบประมาณ และ
กระทรวงการคลัง เพือ่ใหเ้กดิความเป็นธรรมและไมเ่หลือ่มล ้ากับการไดรั้บเงนิประจ า
ต าแหน่งของขา้ราชการพลเรอืนสามัญ ไปประกอบการพจิารณาดว้ย แลว้ ด าเนนิการ
ตอ่ไปได ้

ขอ้เท็จจรงิ 

กระทรวงศกึษาธกิาร (ศธ.) รายงานวา่ 

1. พระราชบัญญัตริะเบยีบขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. 
2547 มาตรา 38 วรรคสอง บัญญัตวิา่การก าหนดระดับต าแหน่ง และการ
ใหไ้ดรั้บเงนิเดอืนและเงนิประจ าต าแหน่งของบคุลากรทางการศกึษาอืน่
ตามมาตรา 38 ค. (2) ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎ ก.ค.ศ. โดยใหน้ า
กฎหมายวา่ดว้ยระเบยีบขา้ราชการพลเรอืนในสว่นที ่เกีย่วขอ้งกับการ
ก าหนดต าแหน่งและการใหไ้ดรั้บเงนิเดอืนและเงนิประจ าต าแหน่งของ
ขา้ราชการพลเรอืนสามัญมาใชบ้ังคับโดยอนุโลม  

2. พระราชบัญญัตริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 ไดม้กีาร
ปรับเปลีย่นระบบต าแหน่งของ ขา้ราชการพลเรอืน จงึมผีลกระทบตอ่
ระบบขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ต าแหน่งบคุลากรทาง
การศกึษาอืน่ตามมาตรา 38 ค. (2) ทีต่อ้งปรับเปลีย่นไปตามแนวทางที ่
ก.พ.ก าหนด  

3. กฎ ก.ค.ศ.วา่ดว้ยการก าหนดระดับต าแหน่งและการใหไ้ดรั้บเงนิเดอืน
และเงนิประจ าต าแหน่งของต าแหน่งบคุลากรทางการศกึษาอืน่ตาม
มาตรา 38 ค. (2) พ.ศ. 2550 ทีก่ าหนดไวเ้ดมิไมส่อดคลอ้งกับระบบ
ต าแหน่งของ ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ต าแหน่งบคุลากร
ทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา 38 ค. (2) ทีป่รับเปลีย่นใหม ่จงึตอ้งออก
กฎ ก.ค.ศ. นี ้ 

4. ส านักงาน ก.ค.ศ. ไดด้ าเนนิการจัดท ารา่งกฎ ก.ค.ศ. ในเรือ่งดังกลา่ว 
โดยมกีารจัดประชมุสมัมนา และน ารา่งกฎ ก.ค.ศ. เสนอตอ่ทีป่ระชมุ อ.
ก.ค.ศ. วสิามัญเกีย่วกับต าแหน่งบคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา 
38 ค. (2) ในการประชมุครัง้ที ่11/2552 เมือ่วนัที ่23 กันยายน 2552 ที่
ประชมุ อ.ก.ค.ศ. วสิามัญเกีย่วกับการพัฒนานโยบายและระบบ
บรหิารงานบคุคล ในการประชมุครัง้ที ่3/2553 เมือ่วนัที ่21 เมษายน 
2553 และในการประชมุครัง้ที ่4/2553 เมือ่วนัที ่27 พฤษภาคม 2553 
ซึง่ทีป่ระชมุมมีตเิห็นชอบใหส้ านักงาน ก.ค.ศ. จัดท ารา่งกฎ ก.ค.ศ.แยก
เป็น 3 ฉบับ โดยใชแ้นวทาง เดยีวกับส านักงาน ก.พ.และมอบให ้
ส านักงาน ก.ค.ศ.น าเสนอ ก.ค.ศ.พจิารณาตอ่ไป  

5. คณะกรรมการขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ในการประชมุครัง้
ที ่5/2553 เมือ่วนัที ่31 พฤษภาคม 2553 ไดม้มีตเิห็นชอบรา่งกฎ ก.ค.
ศ. ทัง้ 3 ฉบับดังกลา่วแลว้  

สาระส าคญัของรา่งกฎ ก.ค.ศ. 



1. รา่งกฎ ก.ค.ศ. วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัประเภทต าแหนง่และระดบัต าแหนง่
ของขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ต าแหนง่บคุลากรทางการศกึษา
อืน่ตามมาตรา 38 ค. (2) พ.ศ. .... 

 1.1 ก าหนดใหต้ าแหน่งขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
ต าแหน่งบคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา 38 ค. (2) ม ี2 ประเภท 
(รา่งขอ้ 2)  

 1.2 ก าหนดนยิามของต าแหน่งประเภทวชิาการ และก าหนดระดับ
ต าแหน่งประเภทวชิาการ (รา่งขอ้ 3 และรา่งขอ้ 4)  

 1.3 ก าหนดนยิามของต าแหน่งประเภทท่ัวไป และก าหนดระดับต าแหน่ง
ประเภทท่ัวไป (รา่งขอ้ 5 และรา่งขอ้ 6)  

 1.4 ก าหนดให ้ก.ค.ศ. มอี านาจก าหนดต าแหน่งอืน่นอกจากทีก่ าหนดไว ้
แลว้ในกฎ ก.ค.ศ.นี ้(รา่งขอ้ 7)  

 1.5 ก าหนดใหก้ารวางแนวทางการด าเนนิการเกีย่วกับการปฏบิัตงิานให ้
เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขที ่ก.ค.ศ. ก าหนด (รา่งขอ้ 8)  

2. รา่งกฎ ก.ค.ศ. วา่ดว้ยการใหข้า้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
ต าแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา 38 ค. (2) ไดร้บัเงนิเดอืน พ.ศ. 
.... 

 2.1 ก าหนดใหข้า้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ต าแหน่ง
บคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา 38 ค. (2) รับเงนิเดอืนในขัน้ต า่ขัน้
สงูของระดับเงนิเดอืนตามบัญชเีงนิเดอืนขัน้ต า่ขัน้สงูของขา้ราชการพล
เรอืนสามัญทา้ยพระราชบัญญัตริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 
และก าหนดขอ้ยกเวน้ (รา่งขอ้ 2)  

 2.2 ก าหนดระดับเงนิเดอืนของขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
ต าแหน่งบคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา 38 ค. (2) ผูด้ ารง
ต าแหน่งประเภทท่ัวไประดับอาวโุส ต าแหน่งประเภทวชิาการระดับ
ปฏบิัตกิาร และระดับต าแหน่งประเภท สายงาน และระดับอืน่ที ่ก.ค.ศ. 
ก าหนด (รา่งขอ้ 3)  

 2.3 ก าหนดใหข้า้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ต าแหน่ง
บคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา 38 ค. (2) ผูไ้ดรั้บแตง่ตัง้ใหด้ ารง
ต าแหน่งตามมาตรา 57 มาตรา 58 มาตรา 59 มาตรา 61 หรอืมาตรา 63 
แหง่ พระราชบัญญัตริะเบยีบขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
พ.ศ. 2547 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2551 ใหไ้ดรั้บ
เงนิเดอืนในอัตราที ่ก.ค.ศ.ก าหนด (รา่งขอ้ 4)  

 2.4 ก าหนดใหข้า้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ต าแหน่ง
บคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา 38 ค. (2) ทีม่ลีักษณะหนา้ที่
เชน่เดยีวกับขา้ราชการพลเรอืนสามัญ หากระดับต าแหน่งและการให ้
ไดรั้บเงนิเดอืนของขา้ราชการพลเรอืนสามัญเปลีย่นแปลงไปก็ใหไ้ดรั้บ
เงนิเดอืนเชน่เดยีวกับขา้ราชการพลเรอืนสามัญ (รา่งขอ้ 5)  

3. รา่งกฎ ก.ค.ศ. วา่ดว้ยการใหข้า้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
ต าแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา 38 ค. (2) ไดร้บัเงนิประจ า
ต าแหนง่ พ.ศ. .... 



 3.1 ก าหนดหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขการไดรั้บเงนิประจ าต าแหน่งของ
ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ต าแหน่งบคุลากรทาง
การศกึษาอืน่ตามมาตรา 38 ค. (2) (รา่งขอ้ 2)  

 3.2 ก าหนดอตัราเงนิประจ าต าแหน่งของขา้ราชการครแูละบคุลากร
ทางการศกึษา ต าแหน่งบคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา 38 ค. (2) 
ในต าแหน่งประเภทวชิาการ (รา่งขอ้ 3)  

 

3. เร ือ่ง รา่งพระราชบญัญตัอินญุาโตตลุาการ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรเีห็นชอบตามความเห็นและขอ้เสนอแนะของส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีา ทีเ่สนอ ผลการพจิารณารา่งพระราชบัญญัตอินุญาโตตลุาการ (ฉบับที ่..) พ.ศ. 
.... โดยเห็นวา่ ไมม่คีวามจ าเป็นตอ้งแกไ้ขเพิม่เตมิ บทบัญญัตแิหง่พระราชบัญญัติ
อนุญาโตตลุาการ พ.ศ.2545 แตอ่ยา่งใด และใหแ้จง้เวยีนความเห็นและขอ้เสนอแนะให ้
หน่วยงานของรัฐตา่ง ๆ ทราบและถอืปฏบิัตติามขอ้เสนอแนะดังกลา่วตอ่ไป 

ขอ้เท็จจรงิ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาไดพ้จิารณารา่งพระราชบัญญัตอินุญาโตตลุาการ (ฉบับ
ที ่..) พ.ศ. .... ประกอบค าชีแ้จงของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและขอ้มลูตา่ง ๆ แลว้ มี
ความเห็นสรปุไดด้ังนี ้

1. ขอ้ดแีละขอ้เสยีของการยกเลกิระบบอนญุาโตตลุาการในสญัญาระหวา่ง
หนว่ยงานของรฐักบัเอกชน 

 1.1 ขอ้ดขีองการยกเลกิระบบอนญุาโตตลุาการ  
o (1) การน าขอ้พพิาททางสญัญาระหวา่งหน่วยงานของรัฐกับ

เอกชนเขา้สูก่ารพจิารณาของศาลโดยตรง ท าใหส้ามารถรักษา
ประโยชนข์องรัฐและสาธารณะไดด้กีวา่การใชว้ธิกีาร
อนุญาโตตลุาการในการระงับ ขอ้พพิาท เนือ่งจากในกรณีทีเ่ป็น
สญัญาทางปกครอง ศาลปกครองเป็นผูเ้ชีย่วชาญหลักกฎหมาย
ปกครองตา่งจากอนุญาโตตลุาการซึง่มักจะแตง่ตัง้จากผูม้คีวาม
เชีย่วชาญดา้นกฎหมายเอกชนซึง่เหมาะสมส าหรับการระงับขอ้
พพิาทในทางธรุกจิของเอกชน  

o (2) เป็นการป้องกันปัญหาทีอ่าจเกดิการทจุรติและประพฤตมิชิอบ
ของเจา้หนา้ทีข่องรัฐหรอืความขดัแยง้ของประโยชน์ เมือ่
เจา้หนา้ทีข่องรัฐหรอืผูบ้รหิารของหน่วยงานของเจา้ของโครงการ 
หรอืบคุคลภายนอก แลว้แตก่รณี ไดเ้ขา้ไปมสีว่นไดเ้สยีเกีย่วขอ้ง
กับโครงการของรัฐ เชน่ เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิทผูรั้บสมัปทาน 
หรอืเคยไดรั้บผลประโยชนต์อบแทนจากบรษัิทผูรั้บสมัปทาน 
หรอืมคีวามใกลช้ดิกับบรษัิทผูรั้บสมัปทาน เป็นตน้ และบคุคล
เหลา่นัน้อาจเป็นผูม้อี านาจในการตัง้อนุญาโตตลุาการ หรอืไดรั้บ
การตัง้ใหเ้ขา้ปฏบิัตหินา้ทีอ่นุญาโตตลุาการเพือ่ระงบัพพิาทใน
โครงการ ดังกลา่ว โดยมกีารปกปิดขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับความเป็น
กลางในการท าหนา้ทีอ่นุญาโตตลุาการในคดนัีน้ไว ้ 

 1.2 ขอ้เสยีของการยกเลกิระบบอนญุาโตตลุาการ  



o (1) ท าใหข้อ้พพิาททางสญัญาระหวา่งหน่วยงานของรัฐกับ
เอกชนในสญัญาทกุประเภท ไมว่า่จะเป็นสญัญาทางปกครองหรอื
สญัญาทางแพง่หรอืขอ้พพิาททางสญัญานัน้จะมจี านวนทนุทรัพย์
ทีพ่พิาทเพยีงเล็กนอ้ยก็ตาม ก็ตอ้งเขา้สูก่ระบวนการพจิารณา
ของศาลทัง้สิน้ ซึง่ตอ้งใชร้ะยะเวลายาวนานกวา่การใชว้ธิกีาร
อนุญาโตตลุาการ ในการระงับขอ้พพิาท  

o (2) ท าใหผู้ล้งทนุจากตา่งประเทศขาดความเชือ่มั่นในระบบ
กฎหมายภายใน วธิกีารระงับขอ้พพิาท และกระบวนการยตุธิรรม
ของประเทศไทย ซึง่เป็นปัจจัยส าคัญประการหนึง่ทีผู่ล้งทนุจาก
ตา่งประเทศใชเ้ป็นขอ้มลูในการตัดสนิใจเขา้มาลงทนุในประเทศ
ตา่ง ๆ และอาจท าใหผู้ล้งทนุจากตา่งประเทศทีเ่ขา้มาลงทนุใน
ประเทศไทยเลอืกใชว้ธิกีารระงับขอ้พพิาทตามความตกลง
ระหวา่งประเทศ ซึง่จะท าใหป้ระเทศไทยเสยีเปรยีบในการตอ่สู ้

คดมีากขึน้  
o (3) เป็นการกระทบตอ่เจตนารมณ์ในการตราพระราชบัญญัติ

อนุญาโตตลุาการ พ.ศ. 2545 ซึง่มเีหตผุลในการประกาศใช ้

พระราชบัญญัตนิี ้เพือ่พัฒนาระบบอนุญาโตตลุาการในประเทศ
ไทยใหทั้ดเทยีมกับนานาอารยประเทศ และสง่เสรมิใหม้กีารใช ้

กระบวนการทางอนุญาโตตลุาการในการระงับขอ้พพิาททางแพง่
และพาณชิยร์ะหวา่งประเทศใหแ้พรห่ลายยิง่ขึน้ อันจะเป็นการลด
ปรมิาณคดทีีจ่ะขึน้มาสูศ่าลอกีทางหนึง่  

o (4) อาจสง่ผลกระทบตอ่การเจรจาความตกลงเพือ่การสง่เสรมิ
และคุม้ครองการลงทนุหรอืความตกลงการคา้เสร ีโดยรัฐคูเ่จรจา
อาจไมป่ระสงคจ์ะเจรจากบัประเทศไทย หากไมย่อมรับ
กระบวนการอนุญาโตตลุาการ เพราะเป็นการขดักับหลักทีเ่ป็น
มาตรฐานสากลและเป็นหัวใจส าคัญของความตกลงทีเ่กีย่วกับ
การคุม้ครองการลงทนุ  

2. ผลกระทบตอ่การสง่เสรมิใหม้กีารยอมรบักระบวนการอนญุาโตตลุาการใน
ประเทศไทยและ ไมส่อดคลอ้งกบัพนัธกรณีทีป่ระเทศไทยตอ้งปฏบิตัติาม 

โดยทีปั่จจบุันการระงับขอ้พพิาทโดยอนุญาโตตลุาการไดรั้บความนยิมอยา่งแพรห่ลาย
ในนานาอารยประเทศ ซึง่ตลอดเวลาทีผ่า่นมาประเทศไทยไดม้กีารพัฒนาและปรับปรงุ
กฎหมายหลายฉบับ เพือ่สง่เสรมิและสนับสนุนใหม้กีารใชก้ระบวนการอนุญาโตตลุาการ
ในประเทศไทย และใหส้อดคลอ้งกับหลักกฎหมายอนุญาโตตลุาการของตา่งประเทศ 
ทัง้นี ้เพือ่จงูใจใหนั้กธรุกจิและนักกฎหมายตา่งประเทศเลอืกใชป้ระเทศไทยเป็นสถานที่
ในการด าเนนิการอนุญาโตตลุาการ และสง่เสรมิใหป้ระเทศไทยเป็นศนูยก์ลางการระงับ
ขอ้พพิาททางการคา้ระหวา่งประเทศในภมูภิาคอกีดว้ย 

นอกจากนี ้ประเทศไทยมนีโยบายสง่เสรมิการคา้และการลงทนุจากตา่งประเทศ โดยได ้
จัดท าความตกลงเพือ่การสง่เสรมิและคุม้ครองการลงทนุ (Bilateral Investment 
Treaty - BIT) ทีป่ระเทศไทยท ากับประเทศตา่ง ๆ จนถงึปัจจบุันรวม 42 ฉบับ โดย
แบง่เป็นประเทศในสหภาพยโุรป เชน่ สหพันธส์าธารณรัฐเยอรมน ีราชอาณาจักร 
เนเธอรแ์ลนด ์ราชอาณาจักรสวเีดน สาธารณรัฐโปแลนด ์เป็นตน้ การยกเลกิระบบ
อนุญาโตตลุาการอาจเป็นการ ไมส่อดคลอ้งกับพันธกรณีทีป่ระเทศไทยตอ้งปฏบิัตติาม
อนุสญัญาหรอืความตกลงตา่ง ๆ กับนานาประเทศ เชน่ สนธสิญัญาวา่ดว้ยการสง่เสรมิ
และการคุม้ครองการลงทนุตา่งตอบแทน (BIT) หรอืขอ้ตกลงวา่ดว้ยเขตการคา้เสร ี



(FTA) หรอืกรณี ขอ้สญัญาอนุญาโตตลุาการเป็นเงือ่นไขส าคัญในการกูย้มืเงนิของ
สถาบันการเงนิตา่ง ๆ รวมตลอดถงึแหลง่เงนิทนุจาก องคก์รชว่ยเหลอืรายใหญ ่

3. แนวทางปฏบิตัขิองตา่งประเทศเกีย่วกบัการใชว้ธิกีารอนญุาโตตลุาการในการ
ระงบัขอ้พพิาทในสญัญาระหวา่งหนว่ยงานของรฐักบัเอกชน 

 3.1 ประเทศทีใ่หม้กีารใชว้ธิกีารอนุญาโตตลุาการในการระงับขอ้พพิาท
ในสญัญาระหวา่ง หน่วยงานของรัฐกับเอกชน เชน่ สหพันธส์าธารณรัฐ
เยอรมน ีสาธารณรัฐอติาล ีสาธารณรัฐอารเ์จนตนิา เครอืรัฐออสเตรเลยี 
สาธารณรัฐอนิเดยี เป็นตน้  

 3.2 ประเทศทีย่ังมขีอ้จ ากดัการใชว้ธิกีารอนุญาโตตลุาการในการระงับขอ้
พพิาทในสญัญาระหวา่งหน่วยงานของรัฐกับเอกชน เชน่ สาธารณรัฐ
ฝร่ังเศส (มขีอ้จ ากัดหา้มหน่วยงานของรัฐใชว้ธิกีารอนุญาโตตลุาการใน
การระงับขอ้พพิาท เวน้แตบ่ทกฎหมายเฉพาะใหอ้ านาจไว)้ สหพันธรั์ฐ
รัสเซยี ยเูครน ราชอาณาจักรซาอดุอิาระเบยี (มขีอ้จ ากัดหา้มมใิหม้กีาร
ใชว้ธิกีารอนุญาโตตลุาการในการระงับขอ้พพิาทกับหน่วยงานของรัฐ เวน้
แตจ่ะไดรั้บความเห็นชอบจาก คณะรัฐมนตรหีรอืตามทีค่ณะรัฐมนตรมีี
มต)ิ และประเทศเวเนซเูอลา (ทีย่อมรับใหม้กีารใชว้ธิกีาร
อนุญาโตตลุาการในการระงับขอ้พพิาทเชงิพาณชิยเ์ทา่นัน้)  

4. ผลการยกเลกิระบบอนญุาโตตลุาการทีม่ตีอ่กฎหมายเฉพาะ 

การยกเลกิระบบอนุญาโตตลุาการตามรา่งกฎหมายของกระทรวงยตุธิรรมนัน้ ไมม่ี
ผลกระทบตอ่กระบวนการระงับขอ้พพิาทโดยอนุญาโตตลุาการทีอ่ยูภ่ายใตบ้ทบัญญัติ
แหง่กฎหมายเฉพาะอืน่ ๆ กลา่วคอื 

 4.1 กรณีทีม่กีฎหมายเฉพาะบัญญัตใิหต้อ้งมกีารระงับขอ้พพิาทตอ้ง
กระท าโดยอนุญาโตตลุาการ เชน่ มาตรา 53 แหง่พระราชบัญญัติ
ปิโตรเลยีม พ.ศ. 2514 บัญญัตวิา่ "ขอ้พพิาททีเ่กีย่วกับการทีรั่ฐมนตรสีัง่
ใหผู้รั้บสมัปทานแกไ้ขเหตทุีจ่ะสัง่เพกิถอนสมัปทานตามมาตรา 52 และ
ขอ้พพิาททีเ่กีย่วกับปัญหาทีว่า่ไดม้กีารปฏบิัตติามสมัปทานหรอืไม ่ถา้ไม่
สามารถตกลงกันได ้ใหด้ าเนนิการระงับโดยอนุญาโตตลุาการตามวธิกีาร
ทีก่ าหนดในสมัปทาน และในกรณีทีผู่รั้บสมัปทานไมย่อมปฏบิัตติามค า
วนิจิฉัยของอนุญาโตตลุาการ หรอืไมป่ฏบิัตติามค าวนิจิฉัยของ
อนุญาโตตลุาการภายในเวลาทีก่ าหนด ใหรั้ฐมนตรมีอี านาจสัง่เพกิถอน
สทิธหิรอืประโยชนทั์ง้หมดหรอืบางสว่นหรอืเพกิถอนสมัปทานได"้ กรณีนี ้
การ ยกเลกิระบบอนุญาโตตลุาการตามรา่งกฎหมายของกระทรวง
ยตุธิรรมจงึไมส่ามารถน ามาใชบ้ังคับได ้และหน่วยงานของรัฐ ยังคงตอ้ง
ปฏบิัตติามบทบัญญัตแิหง่กฎหมายเฉพาะนัน้  

 4.2 กรณีทีก่ฎหมายบัญญัตวิา่อาจใชก้ารระงับขอ้พพิาทโดย
อนุญาโตตลุาการไดห้ากเขา้เงือ่นไขทีก่ าหนด เชน่ มาตรา 201 วรรค
หนึง่ แหง่พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
บัญญัตวิา่ "ในกรณีทีส่มาชกิของตลาดหลักทรัพยม์ขีอ้พพิาททีเ่กดิขึน้
จากหรอืเกีย่วเนือ่งกับการซือ้หรอืขายหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาด 
หลักทรัพยร์ะหวา่งสมาชกิดว้ยกันเอง หรอืระหวา่งสมาชกิกับลกูคา้ของ
สมาชกิ คูพ่พิาทอาจยืน่ค ารอ้งตอ่ตลาดหลักทรัพยเ์พือ่ขอใหม้กีารชีข้าด
ขอ้พพิาทโดยอนุญาโตตลุาการ" กรณีนีไ้มใ่ชก่รณีทีก่ฎหมายบังคับให ้
ตอ้งระงับขอ้พพิาทโดยวธิอีนุญาโตตลุาการ แตเ่ป็นการน าวธิกีาร



อนุญาโตตลุาการมาใชเ้มือ่เขา้เงือ่นไขของกฎหมาย ดังนัน้ การยกเลกิ
ระบบอนุญาโตตลุาการจงึไมส่ามารถน ามาใชบ้ังคับได ้ 

5. ความจ าเป็นในการแกไ้ขพระราชบญัญตัอินญุาโตตลุาการ พ.ศ. 2545 ตามที่
กระทรวงยตุธิรรมเสนอ เห็นวา่ พระราชบัญญัตอินุญาโตตลุาการ พ.ศ.2545 ทีใ่ช ้

บังคับอยูใ่นปัจจบุัน มหีลักการทีเ่ป็นไปตามกฎหมายแมบ่ทวา่ดว้ยอนุญาโตตลุาการทาง
พาณชิยร์ะหวา่งประเทศของคณะกรรมาธกิารวา่ดว้ยกฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศแหง่ 
สหประชาชาต ิ(UNCITRL Model Law on International Commercial Arbitration) 
และสอดคลอ้งกับหลกักฎหมายอนุญาโตตลุาการในหลายประเทศทีก่ าหนดใหใ้ชว้ธิกีาร
อนุญาโตตลุาการในการระงับขอ้พพิาททางสญัญาระหวา่ง หน่วยงานของรัฐกับเอกชน
และเป็นทีย่อมรับของผูล้งทนุท่ัวไปจากตา่งประเทศ ถอืเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึง่ที่
สรา้งความเชือ่มั่นแกผู่ล้งทนุจากตา่งประเทศทีจ่ะเขา้มาลงทนุรว่มกับหน่วยงานของรัฐ
ในประเทศไทย ซึง่การเสนอแกไ้ขกฎหมายเพือ่หา้ม มใิหใ้ชว้ธิกีารอนุญาโตตลุาการใน
การระงับขอ้พพิาททางสญัญาระหวา่งหน่วยงานของรัฐกับเอกชนดังกลา่ว ท าให ้บท
กฎหมายภายในและแนวทางการระงับขอ้พพิาททางสญัญาดังกลา่วจะตอ้งเขา้สูก่าร
พจิารณาและวนิจิฉัยคดโีดยศาล เทา่นัน้ ยอ่มมผีลกระทบตอ่ความเชือ่มั่นของผูล้งทนุ 
การเจรจาทางการคา้ การจัดท าสนธสิญัญาวา่ดว้ยการสง่เสรมิและ คุม้ครองการลงทนุกับ
ตา่งประเทศ และการพัฒนาระบบอนุญาโตตลุาการในประเทศไทย 

6. ปญัหาเกีย่วกบัการใชว้ธิกีารอนญุาโตตลุาการ 

ปัญหาการทีห่น่วยงานของรัฐหลายแหง่ตอ้งตกเป็นฝ่ายแพค้ดใีนชัน้อนุญาโตตลุาการ 
มไิดม้สีาเหต ุมาจากบทบญัญัตมิาตรา 15 แหง่พระราชบัญญัตอินุญาโตตลุาการ พ.ศ. 
2544 ทีบ่ัญญัตใิหคู้ส่ญัญาอาจตกลงใหใ้ชว้ธิกีารอนุญาโตตลุาการในการระงับขอ้พพิาท
ได ้แตปั่ญหาดังกลา่วน่าจะมสีาเหตมุาจากขัน้ตอนตา่ง ๆ ดังนี้ 

 6.1 ปญัหาการจดัท าสญัญา  
o (1) หน่วยงานของรัฐซึง่เป็นผูจั้ดท าสญัญาไมม่เีจา้หนา้ทีซ่ ึง่มี

ความรู ้ความเชีย่วชาญ ทัง้ในดา้นกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับเนือ้หา
สาระของสญัญาดา้นเทคนคิการเขยีนสญัญา และในดา้นเนือ้หา
สาระของสญัญา จงึรา่งสญัญาทีท่ าใหห้น่วยงานของรัฐ
เสยีเปรยีบ ทัง้ ๆ ทีใ่นกรณีทีเ่ป็นสญัญาทางปกครองนัน้ ตาม
หลักของสญัญาทาง ปกครอง หน่วยงานของรัฐสามารถก าหนด
รายละเอยีดของสญัญาทีท่ าใหห้น่วยงานของรัฐไดเ้ปรยีบเอกชน
ได ้ 

o (2) เจา้หนา้ทีข่องรัฐทีเ่กีย่วขอ้งกับการท าสญัญาร่วมลงทนุกับ
เอกชนมพีฤตกิารณ์ฉอ้ฉล เอือ้ประโยชนแ์กเ่อกชน เชน่ กรณีค า
พพิากษาศาลฎกีาที ่7277/2549 (ระหวา่งบลิฟิงเกอร ์เบอรเ์กอร ์
เอจกีับพวก ผูร้อ้ง กับการทางพเิศษแหง่ประเทศไทย ผูค้ัดคา้น) 
ขอ้เท็จจรงิปรากฏวา่ เจา้หนา้ทีข่องรัฐไดล้งนามในสญัญา
ดังกลา่วโดยปิดบัง ขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับการสง่มอบพืน้ที ่และ
ในขณะลงนามไมม่กีารวา่จา้งวศิวกรทีป่รกึษาเพือ่ใหค้ าแนะน า
เกีย่วกับการปฏบิัตดิา้นวศิวกรรมในการกอ่สรา้งจนเป็นเหตใุหถ้กู
ผูร้อ้งน าไปใชเ้ป็นขอ้อา้งในการขยายระยะเวลาและเรยีกรอ้ง
คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในเวลาตอ่มา เป็นตน้  

 6.2 ปญัหาการบรหิารสญัญา  
o มสีาเหตจุากหลายประการ เชน่ การแกไ้ขเปลีย่นแปลงงาน การ

สง่มอบพืน้ทีก่อ่สรา้งลา่ชา้ การออกแบบผดิ การอนุมัตลิา่ชา้ ขาด



การประสานงานทีด่ขีองฝ่ายตา่ง ๆ เหตสุดุวสิยั สภาพอากาศไม่
เอือ้อ านวย การ หยดุงานและการขาดแคลนแรงงานหรอืวสัด ุเป็น
ตน้  

 6.3 ปญัหาการต ัง้อนญุาโตตลุาการ  
o อนุญาโตตลุาการซึง่จะท าหนา้ทีใ่นการระงับขอ้พพิาททางสญัญา

ระหวา่งหน่วยงานของรัฐกับเอกชน นอกจากตอ้งมคีวามรูค้วาม
เชีย่วชาญในสาขาวชิาทีก่ าลังมขีอ้พพิาทนัน้แลว้ จ าเป็นอยา่งยิง่
ทีจ่ะตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลักกฎหมายปกครองใน
กรณีทีเ่ป็นสญัญาทางปกครอง แตป่รากฏวา่ในการแตง่ตัง้
อนุญาโตตลุาการในกรณีพพิาททีผ่า่นมานัน้ ผูท้ีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้
มักจะมคีวามรูค้วามเชีย่วชาญทางดา้นกฎหมายเอกชน ไมม่ี
ความรูค้วามเชีย่วชาญดา้นกฎหมายมหาชน จงึไมส่ามารถชีข้าด
ขอ้พพิาทไดถ้กูตอ้งตามหลักกฎหมายปกครองเหมอืนกับการ
วนิจิฉัยโดย ศาลปกครอง  

ดงัน ัน้ อาจสรปุสาเหตทุีห่นว่ยงานของรฐัตกเป็นฝ่ายแพค้ดใีนช ัน้การพจิารณา
ของอนญุาโตตลุาการไดว้า่ เกดิจากปญัหาการจดัท าสญัญาปญัหาการบรหิาร
สญัญา และปญัหาการต ัง้อนญุาโตตลุาการ ไมไ่ดเ้กดิจากระบบ
อนญุาโตตลุาการซึง่มปีระสทิธภิาพและเหมาะสมกวา่การด าเนนิคดใีนศาล ซึง่
ปญัหาดงักลา่วสามารถแกไ้ขไดโ้ดยทางการบรหิารงานของหนว่ยงานตา่ง ๆ น ัน้ 
จงึไมม่คีวามจ าเป็นตอ้งแกไ้ขเพิม่เตมิบทบญัญตัแิหง่พระราชบญัญตั ิ
อนญุาโตตลุาการ พ.ศ. 2545 ตามรา่งกฎหมายทีก่ระทรวงยตุธิรรมเสนอแกไ้ข 

7. ขอ้เสนอแนะ 

 7.1 ในช ัน้การตรวจพจิารณารา่งสญัญาระหวา่งหนว่ยงานของรฐั
กบัเอกชนน ัน้ หนว่ยงานของรฐัควรค านงึถงึหลกัเกณฑ ์ดงันี ้ 

o (1) ในกรณีรา่งสญัญาสมัปทานหรอืรา่งสญัญาทีห่น่วยงานของรัฐ
พจิารณาแลว้เห็นวา่เป็นเรือ่งจ าเป็นและใหเ้กดิความรอบคอบใน
การจัดท ารา่งสญัญา ก็ควรจัดใหม้ผีูเ้ชีย่วชาญเฉพาะสาขาและ
หน่วยงานที ่เกีย่วขอ้งในพืน้ทีป่ฏบิัตกิารตามรา่งสญัญานัน้ เขา้
รว่มกันเป็นคณะกรรมการตรวจพจิารณารา่งสญัญา เพือ่ใหค้วาม
คดิเห็นเกีย่วกับอปุสรรคตา่ง ๆ ในพืน้ทีท่ีอ่าจจะเกดิขึน้ระหวา่ง
ด าเนนิการตามสญัญาและความเป็นไปไดใ้นการปฏบิัตติาม ขอ้
สญัญา พรอ้มทัง้หาแนวทางแกไ้ขปัญหาทีอ่าจจะเกดิขึน้รว่มกัน
กับคูส่ญัญา เชน่ ปัญหาการสง่มอบพืน้ทีเ่พือ่ด าเนนิการตาม
สญัญาลา่ชา้จากสาเหตตุา่ง ๆ การยืน่แบบและอนุมัตแิบบลา่ชา้ 
หรอืการประทว้งตอ่ตา้นของประชาชนในพืน้ที ่เป็นตน้ ทัง้นี ้เพือ่
เป็นแนวทางแกไ้ขปัญหาทีอ่าจจะเกดิขึน้ในการปฏบิัตติามสญัญา
ดังกลา่วมใิหเ้กดิเป็นขอ้พพิาทตอ่ไป  

o (2) ในขอ้สญัญาควรก าหนดใหม้วีธิกีารระงับขอ้พพิาทเบือ้งตน้
ขึน้ในหน่วยงานเจา้ของโครงการเสยีกอ่นทีจ่ะเสนอขอ้พพิาทนัน้
ตอ่อนุญาโตตลุาการเพือ่วนิจิฉัยชีข้าดอันไดแ้ก ่การไกลเ่กลีย่ขอ้
พพิาท (Mediation) โดยมบีคุคลทีส่ามทีม่คีวามเป็นกลางใหก้าร
ชว่ยเหลอืคูส่ญัญาในการหาทางออกของปัญหาความขดัแยง้ 
โดยคูส่ญัญาจะเป็นผูพ้จิารณาตัดสนิใจในการบรรลขุอ้ตกลง
รว่มกันเพือ่ระงับขอ้พพิาทนัน้เอง ซึง่การระงับขอ้พพิาทโดยการ
ไกลเ่กลีย่นี ้จะท าใหคู้ส่ญัญาแตล่ะฝ่ายไดม้โีอกาสรับทราบถงึขอ้



โตแ้ยง้ ปัญหาและอปุสรรคตา่ง ๆ ทีเ่กดิขึน้ในการปฏบิัตติาม
สญัญา เชน่ การแกไ้ขเปลีย่นแปลงแบบกอ่สรา้ง การตคีวามใน
ขอ้สญัญา หรอืเหตสุดุวสิยั เป็นตน้ ทัง้นี้ เพือ่ใหปั้ญหาขอ้พพิาท
ดังกลา่วไดรั้บการแกไ้ขและหาทางออกรว่มกันโดยเร็ว  

 7.2 การบรหิารสญัญา  
o (1) ควรจัดใหม้หีน่วยงานของรัฐ หรอืระบบการตรวจสอบการ

ปฏบิัตติามขอ้สญัญา เพือ่ใหก้ารปฏบิัตติามขอ้สญัญามคีวาม
ตอ่เนือ่งและถกูตอ้งตามสญัญา  

o (2) เมือ่พบการปฏบิัตไิมเ่ป็นไปตามสญัญา หรอืมคีวามลา่ชา้ใน
การด าเนนิงานใหร้บีแจง้คูส่ญัญาทราบ เพือ่เป็นการด าเนนิการ
แกไ้ขปัญหาและระงับขอ้พพิาททีอ่าจเกดิขึน้ตอ่ไป  

 7.3 การพจิารณาคดัเลอืกบคุคลเพือ่ท าหนา้ทีอ่นญุาโตตลุาการ 
นอกจากตอ้งมคีวามเป็นกลางและเป็นอสิระตามมาตรา 19 แลว้ ความ
รอบรูแ้ละความเชีย่วชาญในสญัญาภาครัฐของผูท้ าหนา้ที่
อนุญาโตตลุาการถอืเป็นสิง่ส าคัญในกรณีทีเ่ป็นสญัญาทางปกครอง จงึ
ควรก าหนดคณุสมบัตเิฉพาะของผูท้ าหนา้ทีอ่นุญาโตตลุาการไวใ้น
สญัญาอนุญาโตตลุาการ หรอืท าการแตง่ตัง้บคุคลทีม่ปีระสบการณ์ในการ
พจิารณาคดปีกครอง หรอืพจิารณาใหค้วามเห็นเกีย่วกับการปฏบิัต ิ
ราชการทางปกครอง หรอืท าการสอนวชิากฎหมายมหาชนใน
สถาบันอดุมศกึษาของรัฐเป็นอนุญาโตตลุาการ เป็นตน้  

 7.4 การแกไ้ขปญัหาการใชว้ธิกีารอนญุาโตตลุาการในสญัญา
ระหวา่งหนว่ยงานของรฐักบัเอกชน อาจกระท าโดยอาศยัมติ
คณะรฐัมนตร ีซึง่วธิกีารนีก็้มกีารใชก้ันในบางประเทศ เชน่ 
ราชอาณาจักรซาอดุ-ิ อาระเบยี สหพันธรั์ฐรัสเซยี และยเูครน การทีม่ติ
คณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่28 กรกฎาคม 2552 เรือ่ง การท าสญัญาระหวา่งรัฐ
กับ เอกชน ก าหนดวา่ "1. สญัญาทกุประเภททีห่น่วยงานของรัฐท ากับ
เอกชนในไทยหรอืตา่งประเทศไมว่า่จะเป็นสญัญาทางการปกครอง
หรอืไม ่ไมค่วรเขยีนผกูมัดในสญัญาใหม้อบขอ้พพิาทใหค้ณะ
อนุญาโตตลุาการเป็นผูช้ ีข้าด แตห่ากมปัีญหาหรอืความจ าเป็นหรอืเป็น
ขอ้เรยีกรอ้งของคูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ทีม่อิาจหลกีเลีย่งได ้ใหเ้สนอ
คณะรัฐมนตรพีจิารณาอนุมัตเิป็น ราย ๆ ไป" ทัง้นี้ เพือ่ใหค้ณะรัฐมนตรี
ไดพ้จิารณาถงึผลกระทบทีม่ตีอ่พันธกรณีทีป่ระเทศไทยตอ้งปฏบิัตติาม
อนุสญัญาหรอืความตกลงตา่ง ๆ กับนานาประเทศ เชน่ สนธสิญัญาวา่
ดว้ยการสง่เสรมิและการคุม้ครองการลงทนุตา่งตอบแทน (BIT) หรอื 
ขอ้ตกลงวา่ดว้ยเขตการคา้เสร ี(FTA) หรอืกรณีขอ้สญัญา
อนุญาโตตลุาการเป็นเงือ่นไขส าคัญในการกูย้มืเงนิของสถาบันการเงนิ
ตา่ง ๆ รวมตลอดถงึแหลง่เงนิทนุจากองคก์รชว่ยเหลอืรายใหญ ่รวมถงึ
ปัญหาอืน่ใดทีจ่ะตามมาในภายหลังนัน้ หน่วยงานของรัฐจงึอาจน า
ประเด็นปัญหาหรอืความจ าเป็นหรอืขอ้เรยีกรอ้งของคูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่
ทีม่อิาจหลกีเลีย่งไดนั้น้ เสนอตอ่คณะรัฐมนตรพีจิารณาอนุมัตเิป็นราย ๆ
ได ้ซึง่คณะรัฐมนตรจีะไดต้รวจสอบถงึความเหมาะสมของสญัญาไดด้ว้ย  

 

4. เร ือ่ง รา่งพระราชบญัญตัสิถาบนัเทคโนโลยเีพือ่การศกึษา พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรเีห็นชอบรา่งพระราชบัญญัตสิถาบันเทคโนโลยเีพือ่การศกึษา พ.ศ. .... ที่
ส านักงาน คณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาแลว้ ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิารเสนอ 



และใหส้ง่คณะกรรมการประสานงานสภา ผูแ้ทนราษฎรพจิารณา กอ่นเสนอสภา
ผูแ้ทนราษฎรพจิารณาตอ่ไป 

สาระส าคญัของรา่งพระราชบญัญตั ิ

1. ก าหนดใหจั้ดตัง้สถาบันเทคโนโลยเีพือ่การศกึษาเป็นหน่วยงานกลาง
ตามมาตรา 69 แหง่พระราชบัญญัตกิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 โดยมี
วตัถปุระสงคต์ามทีก่ าหนด และใหส้ถาบันมฐีานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่
เป็นนติบิคุคล และไมเ่ป็นสว่นราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบยีบบรหิาร
ราชการแผน่ดนิ หรอืรัฐวสิาหกจิตามกฎหมายวา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณ
และกฎหมายอืน่ และใหส้ถาบันมอี านาจกระท ากจิการภายในขอบแหง่
วตัถปุระสงค ์(รา่งมาตรา 5 รา่งมาตรา 6 และรา่งมาตรา 8)  

2. ก าหนดใหท้นุและทรัพยส์นิของสถาบันประกอบดว้ย เงนิหรอืทรัพยส์นิที่
ไดรั้บโอนมาตามมาตรา 42 เงนิทีรั่ฐบาลจา่ยใหเ้ป็นทนุประเดมิ และเงนิ
อดุหนุนทีรั่ฐบาลจัดสรรใหเ้ป็นรายปี เป็นตน้ และใหร้ายไดข้องสถาบันไม่
เป็นรายไดน้ าตอ้งน าสง่คลังเป็นรายไดแ้ผน่ดนิ (รา่งมาตรา 9 และรา่ง
มาตรา 10)  

3. ก าหนดใหม้คีณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยเีพือ่การศกึษา ประกอบดว้ย 
ประธานกรรมการซึง่คณะ รัฐมนตรแีตง่ตัง้จากผูม้คีณุสมบัตติามทีก่ าหนด 
กรรมการโดยต าแหน่งจ านวนหกคน กรรมการผูท้รงคณุวฒุจิ านวนแปด
คน โดยมผีูอ้ านวยการสถาบันฯ เป็นกรรมการและเลขานุการ ก าหนด
คณุสมบัต ิวาระการด ารงต าแหน่ง และการพน้จากต าแหน่งของประธาน
กรรมการและกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิและอ านาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการ 
(รา่งมาตรา 13 ถงึ รา่งมาตรา 18)  

4. ก าหนดใหม้ผีูอ้ านวยการสถาบันฯ ซึง่คณะกรรมการแตง่ตัง้จากบคุคลซึง่
มคีณุสมบัตแิละไมม่ลีักษณะตอ้งหา้มตามทีก่ าหนด ก าหนดวาระการ
ด ารงต าแหน่ง การพน้จากต าแหน่ง และอ านาจหนา้ทีข่องผูอ้ านวยการ
สถาบันฯ (รา่งมาตรา 22 - รา่งมาตรา 25 และรา่งมาตรา 27)  

5. ก าหนดใหจั้ดตัง้กองทนุพัฒนาเทคโนโลยเีพือ่การศกึษาโดยมี
วตัถปุระสงคต์ามทีก่ าหนด และใหก้องทนุประกอบดว้ยเงนิทีรั่ฐบาลจา่ย
ใหเ้ป็นทนุประเดมิเงนิอดุหนุนทีรั่ฐบาลจัดสรรใหเ้ป็นรายปี เงนิทีไ่ดรั้บ
จัดสรรตามกฎหมาย วา่ดว้ยองคก์รจัดสรรคลืน่ความถีแ่ละก ากับการ
ประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทัศนแ์ละกจิการโทรคมนาคม 
และเงนิคา่สมัปทานและผลก าไรทีไ่ดจ้ากการด าเนนิการดา้น
สือ่สารมวลชน เทคโนโลยสีารสนเทศและโทรคมนาคมตามทีไ่ดรั้บ
จัดสรรตามกฎหมาย ระเบยีบ หรอืมตคิณะรัฐมนตร ีเป็นตน้ โดยใหเ้งนิ
และทรัพยส์นิของกองทนุไมต่อ้งน าสง่คลังเป็นรายไดแ้ผน่ดนิ (รา่ง
มาตรา 34 - รา่งมาตรา 36)  

6. ก าหนดใหก้ารจัดสรรเพือ่การผลติ การวจัิยและการพัฒนาเทคโนโลยี
เพือ่การศกึษาของกองทนุเป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนดใน
กฎกระทรวงทีอ่อกตามมาตรา 68 แหง่พระราชบัญญัตกิารศกึษาแหง่ชาติ
ฯ (รา่งมาตรา 37)  

7. ก าหนดใหม้คีณะกรรมการกองทนุประกอบดว้ยปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร
เป็นประธาน ผูแ้ทนสว่น ราชการเป็นกรรมการ และก าหนดอ านาจหนา้ที่
ของคณะกรรมการฯ (รา่งมาตรา 38 และรา่งมาตรา 39)  

8. ก าหนดบทเฉพาะกาลเกีย่วกับการโอนบรรดากจิการ ทรัพยส์นิ สทิธ ิหนี ้
และงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษาและของ
ส านักงานปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร วาระเริม่แรกของคณะกรรมการฯ 



ผูอ้ านวยการสถาบันฯ และการโอนขา้ราชการและลกูจา้งไปเป็นพนักงาน
หรอืลกูจา้งของสถาบันฯ (รา่งมาตรา 42 ถงึรา่งมาตรา 45)  

 

5. เร ือ่ง รา่งประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เร ือ่ง ก าหนด
ประเภท ขนาด และ วธิปีฏบิตัสิ าหรบัโครงการหรอืกจิการทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ
ผลกระทบตอ่ชุมชนอยา่งรนุแรง ท ัง้ทางดา้นคณุภาพ ส ิง่แวดลอ้ม 
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสขุภาพ ทีส่ว่นราชการรฐัวสิาหกจิหรอืเอกชน จะตอ้ง
จดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม พ.ศ. 2553 

คณะรัฐมนตรเีห็นชอบรา่งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรือ่ง 
ก าหนดประเภท ขนาด และวธิปีฏบิัตสิ าหรับโครงการหรอืกจิการทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ
ผลกระทบตอ่ชมุชนอยา่งรนุแรง ทัง้ทางดา้นคณุภาพ สิง่แวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสขุภาพ ทีส่ว่นราชการ รัฐวสิาหกจิหรอืเอกชน จะตอ้งจัดท ารายงานการวเิคราะห ์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม พ.ศ. 2553 ตามมตคิณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิครัง้ที ่
4/2553 (นัดพเิศษ) เมือ่วนัที ่23 สงิหาคม 2553 ตามทีก่ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มเสนอ และใหด้ าเนนิการตอ่ไปได ้และใหส้ านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีารับไปพจิารณาวา่ จะสามารถออกประกาศในเรือ่งการใหค้ณะกรรมการ
สิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิและคณะผูช้ านาญการมอี านาจก าหนดเขตพืน้ทีท่ีข่ ึน้ทะเบยีนเป็น
มรดกโลก อทุยานแหง่ชาต ิหรอืสถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่ าคัญ เป็นเขตพืน้ทีท่ีโ่ครงการหรอื
กจิการทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่ชมุชนอยา่งรนุแรง ทัง้ดา้นคณุภาพ สิง่แวดลอ้ม 
ทรัพยากรธรรมชาต ิและสขุภาพ ซึง่ด าเนนิการในพืน้ทีด่ังกลา่วตอ้งจัดท ารายงาน
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มไดห้รอืไม ่

สาระส าคญัของรา่งประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เร ือ่ง 
ก าหนดประเภท ขนาด และวธิปีฏบิตัสิ าหรบัโครงการหรอืกจิการทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ
ผลกระทบตอ่ชุมชนอยา่งรนุแรง ท ัง้ทางดา้นคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสขุภาพ ทีส่ว่นราชการรฐัวสิาหกจิหรอืเอกชน จะตอ้ง
จดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม พ.ศ. 2553 มดีังนี ้

ขอ้ 1 ในประกาศนี ้

 "อตุสาหกรรมปิโตรเคมขีัน้ตน้ (upstream petrochemical industry)" 
และ"อตุสาหกรรมปิโตรเคมขีัน้กลาง (intermediate petrochemical 
industry)" ใหใ้ชต้ามค าจ ากัดความตามนยิามของสถาบันปิโตรเลยีม
แหง่ประเทศไทย  

 "สารกอ่มะเร็งกลุม่ 1" หมายความวา่ บัญชรีายชือ่สารกอ่มะเร็งกลุม่ 1 
ตามประกาศของ International Agency for Research on Cancer 
(IARC)  

 "สารกอ่มะเร็งกลุม่ 2 A" หมายความวา่ บัญชรีายชือ่สารกอ่มะเร็งกลุม่ 2 
A ตามประกาศของ International Agency for Research on Cancer 
(IARC)  

ขอ้ 2 ใหก้ าหนดประเภท ขนาด และวธิปีฏบิัตสิ าหรับโครงการหรอืกจิการทีอ่าจ
กอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่ชมุชนอยา่งรนุแรง ทัง้ทางดา้นคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสขุภาพ ทีส่ว่นราชการ รัฐวสิาหกจิ หรอืเอกชน จะตอ้งจัดท า



รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม โดยมรีายละเอยีดตามเอกสารแนบทา้ย
ประกาศนี ้

ขอ้ 3 โครงการหรอืกจิการตามขอ้ 2 ใหห้มายความรวมถงึโครงการของสว่นราชการ 
รัฐวสิาหกจิ หรอืโครงการรว่มกับเอกชน ทัง้ทีต่อ้งขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตร ี
และโครงการหรอืกจิการซึง่ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากทางราชการตามกฎหมายดว้ย 

ขอ้ 4 การจัดท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มของโครงการหรอืกจิการตาม
ขอ้ 2 ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
เรือ่ง ก าหนด หลักเกณฑ ์วธิกีาร ระเบยีบปฏบิัตแิละแนวทางในการจัดท ารายงานการ
วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มส าหรับโครงการหรอืกจิการทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่
ชมุชนอยา่งรนุแรง ทัง้ทางดา้นคณุภาพสิง่แวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาตแิละสขุภาพ ลง
วนัที ่29 ธันวาคม 2552 ทัง้นี ้การจัดท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม
ดังกลา่วขา้งตน้ ตอ้งจัดท าโดยผูท้ีไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ป็นผูม้สีทิธจัิดท ารายงานการ
วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

ขอ้ 5 ประกาศนีใ้หใ้ชบ้ังคบันับแตว่นัถัดจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

เอกสารแนบทา้ยประกาศ 

1. กรณีโครงการหรอืกจิการของสว่นราชการ รัฐวสิาหกจิ หรอืโครงการ
รว่มกับเอกชน ซึง่ตอ้งเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตร ีให ้
เสนอรายงานในขัน้กอ่นขออนุมัตติอ่คณะรัฐมนตร ี 

2. กรณีโครงการหรอืกจิการของสว่นราชการ รัฐวสิาหกจิ ซึง่ไมต่อ้งเสนอ
ขอรับความเห็นชอบจาก คณะรัฐมนตร ีใหเ้สนอรายงานในขัน้ขออนุมัติ
โครงการ หรอืขออนุมัตงิบประมาณ หรอืกอ่นด าเนนิการกอ่สรา้ง แลว้แต่
กรณี  

3. กรณีโครงการหรอืกจิการซึง่จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากทางราชการตาม
กฎหมายใหเ้สนอรายงาน ตามทา้ยตารางนี้  

ล าดบั ประเภทโครงการหรอื
กจิการ 

ขนาด หลกัเกณฑ ์
วธิกีาร ระเบยีบ

ปฏบิตั ิ

1 การถมทะเล หรอืทะเลสาบ 
นอกแนวเขตชายฝ่ังเดมิ 
ยกเวน้การถมทะเลทีเ่ป็นการ
ฟ้ืนฟสูภาพชายหาด 

ตัง้แต ่300 ไร ่ขึน้ไป ใหเ้สนอในขัน้ขอ
อนุมัตหิรอืขอ
อนุญาตโครงการ 

2 การท าเหมอืงแรต่ามกฎหมาย
วา่ดว้ยแร ่ดังตอ่ไปนี ้

    

2.1 เหมอืงแรใ่ตด้นิ เฉพาะที่
ออกแบบใหโ้ครงสรา้งมกีาร
ยบุตัวภายหลังการท าเหมอืง
โดยไมม่คี ้ายันและไมม่กีารใส่

คนืวสัดทุดแทน เพือ่ป้องกัน
การยบุตัว 

ทกุขนาด ใหเ้สนอในขัน้ขอ
ประทานบัตร 

2.2 เหมอืงแรต่ะกั่ว เหมอืงแร่
สงักะส ีหรอื เหมอืงแรโ่ลหะ
อืน่ทีใ่ชไ้ซยาไนดห์รอืปรอท

ทกุขนาด ใหเ้สนอในขัน้ขอ
ประทานบัตร 



หรอืตะกั่วไนเตรต ใน
กระบวนการผลติ หรอืเหมอืง
แรโ่ลหะอืน่ทีม่อีารเ์ซโนไพ
ไรต ์(arsenopyrite) เป็นแร่
ประกอบ (associated 
mineral) 

2.3 เหมอืงแรถ่า่นหนิ 
เฉพาะทีม่กีารล าเลยีงแรถ่า่น
หนิออกนอกพืน้ทีโ่ครงการ
ดว้ยรถยนต ์

ขนาดตัง้แต ่200,000 
ตัน/เดอืน หรอื ตัง้แต ่
2,400,000 ตัน/ปี ขึน้

ไป 

ใหเ้สนอในขัน้ขอ
ประทานบัตร 

2.4 เหมอืงแรใ่นทะเล ทกุขนาด ใหเ้สนอในขัน้ขอ
ประทานบัตร 

3 นคิมอตุสาหกรรมตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการนคิม
อตุสาหกรรม หรอืโครงการทีม่ี
ลักษณะเชน่เดยีวกับนคิม
อตุสาหกรรม ดังตอ่ไปนี ้

    

3.1 นคิมอตุสาหกรรม หรอื
โครงการทีม่ลีกัษณะ
เชน่เดยีวกับนคิมอตุสาหกรรม 
ทีจั่ดตัง้ขึน้เพือ่รองรับ
อตุสาหกรรมปิโตรเคมตีาม 4 
หรอือตุสาหกรรมถลงุแรเ่หล็ก 
ตาม 5.1 หรอื 5.2 แลว้แต่
กรณี มากกวา่ 1 โรงงานขึน้
ไป 

ทกุขนาด ใหเ้สนอในขัน้ขอ
อนุมัตหิรอืขอ
อนุญาตโครงการ 

3.2 นคิมอตุสาหกรรม หรอื
โครงการทีม่ลีกัษณะ
เชน่เดยีวกับนคิมอตุสาหกรรม 
ทีม่กีารขยายพืน้ทีเ่พือ่รองรับ
อตุสาหกรรม ปิโตรเคมตีาม 4 
หรอือตุสาหกรรมถลงุแรเ่หล็ก 
ตาม 5.1 หรอื 5.2 

ทกุขนาด ใหเ้สนอในขัน้ขอ
อนุมัตหิรอืขอ
อนุญาตโครงการ 

4 อตุสาหกรรมปิโตรเคม ี
ดังตอ่ไปนี ้

    

4.1 อตุสาหกรรมปิโตรเคมี
ขัน้ตน้ (upstream 
petrochemical industry) 

ทกุขนาด หรอืทีม่กีาร
ขยายก าลังการผลติ
ตัง้แตร่อ้ยละ 35 ของ
ก าลังการผลติเดมิขึน้

ไป  

  

ใหเ้สนอในขัน้ขอ
อนุญาตกอ่สรา้ง
เพือ่ประกอบ
กจิการหรอืขัน้ขอ
อนุญาตประกอบ
กจิการ หรอืในขัน้
ขอขยายแลว้แต่
กรณ ี

4.2 อตุสาหกรรมปิโตรเคมขีัน้
กลาง(intermediate 
petrochemical industry) 
ดังตอ่ไปนี ้

    



4.2.1 อตุสาหกรรมปิโตรเคมี
ขัน้กลาง(intermediate 
petrochemical industry) ที่
ผลติสารเคม ีหรอืใชว้ตัถดุบิที่
เป็นสารเคม ีซึง่เป็นสารกอ่
มะเร็งกลุม่ 1 

ขนาดก าลังการผลติ 
100 ตัน/วนั ขึน้ไป หรอื
ทีม่กีารขยายขนาด
ก าลังการผลติรวมกัน
แลว้มากกวา่ 100 ตัน/

วนั ขึน้ไป 

ใหเ้สนอในขัน้ขอ
อนุญาตกอ่สรา้ง
เพือ่ประกอบ
กจิการหรอืขัน้ขอ
อนุญาตประกอบ
กจิการ หรอืในขัน้
ขอขยาย แลว้แต่
กรณ ี

4.2.2 อตุสาหกรรมปิโตรเคมี
ขัน้กลาง(intermediate 
petrochemical industry) ที่
ผลติสารเคม ีหรอืใชว้ตัถดุบิที่
เป็นสารเคม ีซึง่เป็นสารกอ่
มะเร็งกลุม่ 2 A 

ขนาดก าลังการผลติ 
700 ตัน/วนั ขึน้ไป หรอื
ทีม่กีารขยายขนาด
ก าลังการผลติรวมกัน
แลว้มากกวา่ 700 ตัน/

วนั ขึน้ไป 

ใหเ้สนอในขัน้ขอ
อนุญาตกอ่สรา้ง
เพือ่ประกอบ
กจิการหรอืขัน้ขอ
อนุญาตประกอบ
กจิการ หรอืในขัน้
ขอขยาย แลว้แต่
กรณ ี

5 อตุสาหกรรมถลงุแร ่หรอื
หลอมโลหะ ดังตอ่ไปนี ้

    

5.1 อตุสาหกรรมถลงุแรเ่หล็ก ทีม่ปีรมิาณแรป้่อน 
(input) เขา้สู่

กระบวนการผลติ ตัง้แต ่
5,000 ตัน / วนั ขึน้ไป 
หรอืทีม่ปีรมิาณแรป้่อน 
(input) เขา้สูก่ระบวน 
การผลติรวมกันตัง้แต ่
5,000 ตัน/วนั ขึน้ไป 

ใหเ้สนอในขัน้ขอ
อนุญาตกอ่สรา้ง
เพือ่ประกอบ
กจิการหรอืขัน้ขอ
อนุญาตประกอบ
กจิการ หรอืในขัน้
ขอขยาย แลว้แต่
กรณ ี

5.2 อตุสาหกรรมถลงุแรเ่หล็ก
ทีม่กีารผลติถา่น coke หรอื ที่
มกีระบวนการ sintering 

ทกุขนาด ใหเ้สนอในขัน้ขอ
อนุญาตกอ่สรา้ง
เพือ่ประกอบ
กจิการหรอืขัน้ขอ
อนุญาตประกอบ
กจิการ แลว้แต่
กรณ ี

5.3 อตุสาหกรรมถลงุแร ่
ทองแดง ทองค า หรอื สงักะส ี

ทีม่ปีรมิาณแรป้่อน 
(input) เขา้สู่

กระบวนการผลติ ตัง้แต ่
1,000 ตัน / วนั ขึน้ไป 
หรอืทีม่ปีรมิาณแรป้่อน

(input) เขา้สู่

กระบวนการผลติรวมกัน
ตัง้แต ่1,000 ตัน / วนั 

ขึน้ไป 

ใหเ้สนอในขัน้ขอ
อนุญาตกอ่สรา้ง
เพือ่ประกอบ
กจิการหรอืขัน้ขอ
อนุญาตประกอบ
กจิการ หรอืในขัน้
ขอขยาย แลว้แต่
กรณ ี

5.4 อตุสาหกรรมถลงุแรต่ะกั่ว ทกุขนาด ใหเ้สนอในขัน้ขอ
อนุญาตกอ่สรา้ง
เพือ่ประกอบ
กจิการหรอืขัน้ขอ
อนุญาตประกอบ



กจิการ แลว้แต่
กรณ ี

5.5 อตุสาหกรรมหลอมโลหะ 
(ยกเวน้เหล็ก และอลมูเินยีม) 

ขนาดก าลังการผลติ 
(output) ตัง้แต ่50 
ตัน/วนั ขึน้ไป หรอืมี
ก าลังการผลติรวมกัน
ตัง้แต ่50 ตัน/วนั ขึน้ไป 

ใหเ้สนอในขัน้ขอ
อนุญาตกอ่สรา้ง
เพือ่ประกอบ
กจิการหรอืขัน้ขอ
อนุญาตประกอบ
กจิการ หรอืในขัน้
ขอขยาย แลว้แต่
กรณ ี

5.6 อตุสาหกรรมหลอมตะกั่ว ขนาดก าลังการผลติ 
(output) ตัง้แต ่10 
ตัน/วนั ขึน้ไป หรอืมี
ก าลังการผลติ รวมกัน
ตัง้แต1่0 ตัน/วนั ขึน้ไป 

ใหเ้สนอในขัน้ขอ
อนุญาตกอ่สรา้ง
เพือ่ประกอบ
กจิการหรอืขัน้ขอ
อนุญาตประกอบ
กจิการ หรอืในขัน้
ขอขยายแลว้แต่
กรณ ี

6 การผลติ ก าจัด หรอืปรับแตง่
สารกัมมันตรังส ี

ทกุขนาด ใหเ้สนอในขัน้ขอ
อนุญาตอนุญาต
ประกอบกจิการ 

7 โรงงานปรับคณุภาพของเสยี
รวมหรอืโรงงานประกอบ
กจิการเกีย่วกับการฝังกลบสิง่
ปฏกิลูหรอืวสัดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงานที่
มกีารเผาหรอืฝังกลบของเสยี
อันตราย ตามกฎหมายวา่ดว้ย
โรงงาน ยกเวน้การเผาในหมอ้
เผาซเิมนตท์ีใ่ชข้องเสยี
อันตรายเป็นเชือ้เพลงิทดแทน 
หรอืใชเ้ป็นเชือ้เพลงิเสรมิ 

ทกุขนาด ใหเ้สนอในขัน้ขอ
อนุญาตกอ่สรา้ง
เพือ่ประกอบ
กจิการหรอืขัน้ขอ
อนุญาตประกอบ
กจิการ แลว้แต่
กรณ ี

8 โครงการระบบขนสง่ทาง
อากาศ 

ทีม่กีารกอ่สรา้ง ขยาย 
หรอืเพิม่ทางวิง่ของ
อากาศยานตัง้แต ่
3,000 เมตรขึน้ไป 

ใหเ้สนอในขัน้ขอ
อนุมัตหิรอืขอ
อนุญาตโครงการ 

9 ทา่เทยีบเรอื 1) ทีม่คีวามยาวหนา้ทา่ 
(berth length) ตัง้แต ่
300 เมตรขึน้ไป หรอืมี
พืน้ทีท่า่เทยีบเรอืตัง้แต ่
10,000 ตารางเมตรขึน้
ไป ยกเวน้ ทา่เทยีบเรอื
โดยสารหรอื ทา่เทยีบ
เรอืเรอืสนิคา้เพือ่การ
อปุโภคและบรโิภคหรอื
ทา่เทยีบเรอืส าราญและ

กฬีา  

ใหเ้สนอในขัน้ขอ
อนุมัตหิรอืขอ
อนุญาตโครงการ  

ใหเ้สนอในขัน้ขอ
อนุมัตหิรอืขอ
อนุญาตโครงการ 

ใหเ้สนอในขัน้ขอ
อนุมัตหิรอืขอ
อนุญาตโครงการ 



2) ทีม่กีารขดุลอกรอ่ง
น ้า ตัง้แต ่100,000 
ตารางเมตรขึน้ไป 
ยกเวน้ ทา่เทยีบเรอื
โดยสารหรอื ทา่เทยีบ
เรอืสนิคา้เพือ่การ

อปุโภคและบรโิภค หรอื 
ทา่เทยีบเรอืส าราญและ

กฬีา 

3) ทีม่กีารขนถา่ยวตัถุ
อันตรายหรอืกากของ
เสยีอันตรายซึง่เป็นสาร
กอ่มะเร็งกลุม่ 1 มี
ปรมิาณรวมกันตัง้แต ่
25,000 ตัน/เดอืนขึน้
ไป หรอืมปีรมิาณ
รวมกันทัง้ปีตัง้แต ่

250,000 ตัน/ปี ขึน้ไป 

10 เขือ่นเก็บกักน ้า หรอือา่งเก็บ
น ้า 

1) ทีม่ปีรมิาตรเก็บกกั
น ้าตัง้แต ่100 ลา้น 
ลกูบาศกเ์มตรขึน้ไป 

หรอื  

2) ทีม่พีืน้ทีเ่ก็บกักน ้า 
ตัง้แต ่15 ตาราง
กโิลเมตรขึน้ไป 

ใหเ้สนอในขัน้ขอ
อนุมัตหิรอืขอ
อนุญาตโครงการ  

ใหเ้สนอในขัน้ขอ
อนุมัตหิรอืขอ
อนุญาตโครงการ 

11 โรงไฟฟ้าพลังความรอ้น 
ดังตอ่ไปนี ้

    

11.1 โรงไฟฟ้าทีใ่ชถ้า่นหนิ
เป็นเชือ้เพลงิ 

ขนาดก าลังผลติ
กระแสไฟฟ้ารวม ตัง้แต ่
100 เมกกะวตัต ์ขึน้ไป 

ใหเ้สนอในขัน้ขอ
อนุญาตกอ่สรา้ง
เพือ่ประกอบ
กจิการหรอืขัน้ขอ
อนุญาตประกอบ
กจิการ แลว้แต่
กรณ ี

11.2 โรงไฟฟ้าทีใ่ชเ้ชือ้เพลงิ
ชวีมวล 

ขนาดก าลังผลติ
กระแสไฟฟ้ารวม ตัง้แต ่
150 เมกกะวตัต ์ขึน้ไป 

ใหเ้สนอในขัน้ขอ
อนุญาตกอ่สรา้ง
เพือ่ประกอบ
กจิการหรอืขัน้ขอ
อนุญาตประกอบ
กจิการ แลว้แต่
กรณ ี

11.3 โรงไฟฟ้าทีใ่ชก้า๊ซ
ธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ ซึง่
เป็นระบบพลังความรอ้นรว่ม

ขนาดก าลังผลติ
กระแสไฟฟ้ารวม ตัง้แต ่
3,000 เมกะวตัตข์ ึน้ไป 

ใหเ้สนอในขัน้ขอ
อนุญาตกอ่สรา้ง
เพือ่ประกอบ



ชนดิ combined cycle หรอื 
cogeneration 

กจิการหรอืขัน้ขอ
อนุญาตประกอบ
กจิการ แลว้แต่
กรณ ี

  11.4 โรงไฟฟ้านวิเคลยีร ์ ทกุขนาด ใหเ้สนอในขัน้ขอ
อนุญาตกอ่สรา้ง
เพือ่ประกอบ
กจิการหรอืขัน้ขอ
อนุญาตประกอบ
กจิการ แลว้แต่
กรณ ี

  

 

6. เร ือ่ง รา่งกฎกระทรวงวา่ดว้ยขอ้ก าหนดความปลอดภยัในการรบัจา้งบรรทกุ
คนโดยสาร พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรอีนุมัตริา่งกฎกระทรวงวา่ดว้ยขอ้ก าหนดความปลอดภัยในการรับจา้งบรรทกุ
คนโดยสาร พ.ศ. .... ตามทีก่ระทรวงคมนาคมเสนอ และใหส้ง่ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีาตรวจพจิารณา โดยรับขอ้สงัเกตของสว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้งไปประกอบการ
พจิารณาดว้ย แลว้ด าเนนิการตอ่ไปได ้

ขอ้เท็จจรงิ 

กระทรวงคมนาคมเสนอวา่ กฎกระทรวงก าหนดความปลอดภัยในการรับจา้งบรรทกุคน
โดยสารของผูข้บัรถจักรยานยนตส์าธารณะ พ.ศ. 2548 ออกตามความในมาตรา 5 
(15/1) และมาตรา 57 ฉ (7) แหง่พระราชบัญญัตริถยนต ์พ.ศ. 2522 ไดก้ าหนด
ขอ้ก าหนดวา่ดว้ยความปลอดภัยในการรับจา้งบรรทกุคนโดยสารส าหรับผูข้บั
รถจักรยานยนตส์าธารณะเทา่นัน้ แตไ่มม่ขีอ้ก าหนดส าหรับรถยนตป์ระเภทอืน่ไดแ้ก่
รถยนตส์าธารณะ รถยนตบ์รกิาร รถยนตท์ีใ่ชใ้นการรับจา้งรับสง่นักเรยีน จงึสมควร
ก าหนดขอ้ก าหนดวา่ดว้ยความปลอดภัยในการรับจา้งบรรทกุคนโดยสารใหค้รอบคลมุถงึ 
รถประเภทอืน่นอกจากรถจักรยานยนตส์าธารณะ โดยยกเลกิกฎกระทรวงก าหนดความ
ปลอดภัยในการรับจา้งบรรทกุคนโดยสารของผูข้บัรถจักรยานยนตส์าธารณะ พ.ศ. 2548 
และยกรา่งกฎกระทรวงขึน้ใหม ่เพือ่ใหป้ระชาชนไดรั้บความ ปลอดภัยจากการโดยสาร
รถยนตส์าธารณะ รถยนตบ์รกิาร รถยนตท์ีใ่ชใ้นการรับจา้งรับสง่นักเรยีนและ
รถจักรยานยนตส์าธารณะ 

สาระส าคญัของรา่งกฎกระทรวง 

1. ยกเลกิกฎกระทรวงก าหนดความปลอดภัยในการรับจา้งบรรทกุคน
โดยสารของผูข้บัรถจักรยานยนตส์าธารณะ พ.ศ. 2548 (รา่งขอ้ 1)  

2. ก าหนดบทนยิาม "การรับจา้งรับสง่นักเรยีน" หมายความวา่ การใช ้

รถยนตเ์พือ่รับจา้งรับสง่นักเรยีน ซึง่ไดรั้บอนุญาตเป็นหนังสอืจากนาย
ทะเบยีน (รา่งขอ้ 2)  

3. ก าหนดขอ้ปฏบิัตหิรอืขอ้หา้มปฏบิัตติามขอ้ก าหนดวา่ดว้ยความปลอดภัย
ในการรับจา้งบรรทกุคนโดยสารส าหรับผูข้บัรถยนตส์าธารณะและรถยนต์



บรกิาร เชน่ ในกรณีเป็นรถทีใ่ชก้า๊ซธรรมชาตอิดัหรอืใชก้า๊ซปิโตรเลยีม
เหลวเป็นเชือ้เพลงิตอ้งใชร้ถทีผ่า่นการตรวจและทดสอบสว่นควบและ
อปุกรณ์ตามหลกัเกณฑว์ธิกีารและระยะเวลาทีอ่ธบิดกีรมการขนสง่ทาง
บกประกาศก าหนด ตอ้งไมใ่ชโ้ทรศัพทเ์คลือ่นที ่เวน้แตก่ารใช ้

โทรศัพทเ์คลือ่นทีโ่ดยใชอ้ปุกรณ์เสรมิส าหรับการสนทนาโดยผูข้บัรถไม่
ตอ้งถอืหรอืจับโทรศพัทเ์คลือ่นที ่เป็นตน้ (รา่งขอ้ 3)  

4. ก าหนดขอ้ปฏบิัตหิรอืขอ้หา้มปฏบิัตติามขอ้ก าหนดวา่ดว้ยความปลอดภัย
ในการรับจา้งบรรทกุคนโดยสารส าหรับผูข้บัรถจักรยานยนตส์าธารณะ 
เชน่ ตอ้งมหีมวกทีจั่ดท าขึน้โดยเฉพาะเพือ่ป้องกันอันตรายในขณะ
โดยสารไวส้ าหรับใหค้นโดยสารสวมในขณะโดยสาร ตอ้งไมใ่ช ้

โทรศัพทเ์คลือ่นที ่เครือ่งมอืหรอือปุกรณ์สือ่สารอืน่ใดในขณะขบัรถ
รับจา้งบรรทกุคนโดยสาร เป็นตน้ (รา่งขอ้ 4)  

5. ก าหนดขอ้ปฏบิัตหิรอืขอ้หา้มปฏบิัตติามขอ้ก าหนดวา่ดว้ยความปลอดภัย
ส าหรับผูข้บัรถยนตรั์บจา้งรับสง่นักเรยีน เชน่ ตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาต
เป็นผูข้บัรถตามกฎหมายวา่ดว้ยการขนสง่ทางบก ตอ้งมใีบอนุญาตขบั
รถยนตส์าธารณะหรอืใบอนุญาตขบัรถยนตส์ว่นบคุคลทีไ่ดรั้บอนุญาต
มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 3 ปี ตอ้งมเีครือ่งอปุกรณ์ส าหรับรถและตอ้งมผีู ้
ควบคมุดแูลนักเรยีนซึง่มอีายไุมน่อ้ยกวา่ 18 ปีประจ าอยูใ่นรถตลอดเวลา
ทีใ่ชรั้บสง่นักเรยีน เป็นตน้ (รา่งขอ้ 5)  

 

เศรษฐกจิ 

 

7. เร ือ่ง ขออนมุตัดิ าเนนิการโครงการการจดัการเพลีย้แป้งมนัส าปะหลงั ระยะที ่
2 

คณะรัฐมนตรพีจิารณาการขออนุมัตดิ าเนนิการโครงการการจัดการเพลีย้แป้งมัน
ส าปะหลัง ระยะที ่2 ตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ แลว้มมีตดิังนี ้

1. อนุมัตดิ าเนนิงานโครงการการจัดการเพลีย้แป้งมันส าปะหลัง ระยะที ่2 
และใหก้ระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ โดยกรมสง่เสรมิการเกษตรเป็น
หน่วยงานหลักในการด าเนนิการ ตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(กษ.) เสนอ โดยให ้กษ. รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ(สศช.) ทีเ่ห็นควรใหเ้รง่จัดท า
แผนการด าเนนิงาน และการเตรยีมความพรอ้มใหช้ดัเจนและตรวจสอบ
ได ้ตัง้แตก่ารประชาสมัพันธ ์การเตรยีมบคุลากร การใหค้วามรูแ้ก่
เกษตรกร และการผลติขยายพอ่แมพั่นธุห์ลักแตนเบยีน รวมทัง้มกีาร
ตดิตามการด าเนนิงาน และเฝ้าระวงัการระบาดอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่ให ้
ชว่ยเหลอืแกเ่กษตรกรทีเ่ดอืดรอ้นไดทั้นกับกรอบระยะเวลาด าเนนิงานที่
ก าหนด ตลอดจนเรง่ท าการวจัิยพัฒนาพันธุท์ีต่า้นทานเพลีย้แป้งโดยเร็ว
ตอ่ไป ไปพจิารณาด าเนนิการตอ่ไปดว้ย  

2. อนุมัตใิหใ้ชง้บประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 งบกลาง 
รายการเงนิส ารองจา่ยเพือ่กรณีฉุกเฉนิหรอืจ าเป็น จ านวน 13,579,000 
บาท เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยด าเนนิโครงการฯ ในระหวา่งเดอืนกันยายน - 



ตลุาคม 2553 ทัง้นี ้ใหก้รมสง่เสรมิการเกษตรขอท าความตกลงกับส านัก
งบประมาณตอ่ไป ซึง่เป็นไปตามความเห็นชอบส านักงบประมาณ  

 

8. เร ือ่ง การด าเนนิการแกไ้ขปญัหาผลกระทบดา้นเสยีงจากการด าเนนิงาน ณ 
ทา่อากาศยานสวุรรณภูมกิรณีการบนิในชว่งฤดหูนาว 

คณะรัฐมนตรเีห็นชอบใหบ้รษัิท ทา่อากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) ด าเนนิการ
แกไ้ขปัญหาผลกระทบดา้นเสยีงจากการด าเนนิกจิการทา่อากาศยานสวุรรณภมูติามเสน้
เสยีงฤดหูนาว โดยใหด้ าเนนิการตามหลักเกณฑเ์ชน่เดยีวกับเสน้เสยีงฤดรูอ้นที ่ทอท.ได ้
ถอืปฏบิัต ิตามทีก่ระทรวงคมนาคมเสนอ ทัง้นี ้ใหก้ระทรวงคมนาคม บรษัิท ทา่อากาศ
ยานไทย จ ากัด (มหาชน) รับความเห็นและขอ้สงัเกตของกระทรวงการคลัง กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ สิง่แวดลอ้ม และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหง่ชาต ิไปพจิารณาด าเนนิการในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

สาระส าคญัของเร ือ่ง 

กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอตามทีไ่ดรั้บรายงานจาก ทอท.วา่ 

1. เนือ่งจากลักษณะการบนิของทา่อากาศยานสวุรรณภมูมิ ี2 ลักษณะ คอื ชว่งฤดรูอ้น 
(เป็นกรณีการบนิลงทีป่ลายทางวิง่ดา้นทศิเหนอืและบนิขึน้ทีป่ลายทางวิง่ดา้นทศิใต)้ 
และชว่งฤดหูนาว (เป็นกรณีการบนิลงทีป่ลายทางวิง่ดา้นทศิใตแ้ละบนิขึน้ทีป่ลายทางวิง่
ดา้นทศิเหนอื) การด าเนนิการตามมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่29 พฤษภาคม 2550 และ
วนัที ่10 พฤศจกิายน 2552 ครอบคลมุเฉพาะกรณีการบนิชว่งฤดรูอ้นทีใ่ชท้างวิง่ที ่1 
และ 2 เต็มความสามารถสงูสดุของจ านวน 76 เทีย่วบนิตอ่ชัว่โมง เฉพาะการบนิลงที่
ปลายทางวิง่ฝ่ังตะวนัตกดา้นทศิเหนอื รอ้ยละ 80 ของเทีย่วบนิทัง้หมด และการบนิลงที่
ปลายทางวิง่ฝ่ังตะวนัออกดา้นทศิเหนอืรอ้ยละ 20 ของเทีย่วบนิทัง้หมด (เสน้เสยีงฤดู
รอ้น) ซึง่มผีลท าใหก้ารแกไ้ขปัญหาผลกระทบดา้นเสยีงไมค่รอบคลมุอาคารและสิง่ปลกู
สรา้งตามแผนทีเ่สน้เสยีงชว่งฤดหูนาว ซึง่ผูไ้ดรั้บผลกระทบไดข้อให ้ทบทวนมติ
คณะรัฐมนตรเีพือ่ใหเ้กดิความเป็นธรรมกับผูท้ีไ่ดรั้บผลกระทบดว้ย 

2. หลักเกณฑก์ารประเมนิราคาอสงัหารมิทรัพยต์ามมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่29 
พฤษภาคม 2550 

 2.1 ภายหลังทีค่ณะรัฐมนตรมีมีตเิมือ่วนัที ่29 พฤษภาคม 2550 ทอท.ได ้
ด าเนนิการประเมนิราคาอสงัหารมิทรัพยใ์นพืน้ทีท่ีไ่ดรั้บผลกระทบ NEF 
>40 โดยใชห้ลักเกณฑก์ารประเมนิราคาอสงัหารมิทรัพยท์ีไ่มม่กีารหักคา่
เสือ่มราคาและบวกเพิม่คา่การตลาดแตป่ระชาชนสว่นใหญไ่มย่อมรับ
ราคา ดังนัน้ เพือ่ใหก้ารก าหนดราคาอสงัหารมิทรัพยท์ีไ่ดรั้บผลกระทบ
ดา้นเสยีงจากการด าเนนิงานมคีวามเหมาะสมเป็นธรรมและมกีฎหมายที่
เกีย่วขอ้งรองรับ คณะกรรมการ ทอท.จงึไดม้มีตเิมือ่วนัที ่1 ธันวาคม 
2550 ใหม้กีารประเมนิราคาอสงัหารมิทรัพยโ์ดยเทยีบเคยีงกับแนว
ทางการก าหนด คา่เสยีหายทีต่อ้งออกจากอสงัหารมิทรัพยท์ีถ่กูเวนคนื
ตามกฎหมาย  

 2.2 ทอท.ไดรั้บความเห็นชอบแนวทางการชดเชยผลกระทบดา้นเสยีง
จากการด าเนนิงานทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิดังนี ้ 



o 2.2.1 ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2552 เมือ่วนัที ่22 
มกราคม 2553 ทีป่ระชมุมมีตอินุมัตแินวทางการแกไ้ขปัญหา
ความเดอืดรอ้นของประชาชนทีไ่ดรั้บผลกระทบดา้นเสยีงจากการ
ด าเนนิงานท่าอากาศยานสวุรรณภมูติามมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่
10 พฤศจกิายน 2552  

o 2.2.2 ในการประชมุคณะอนุกรรมการก ากับดแูลการด าเนนิงาน
ชดเชยผลกระทบดา้นเสยีงจากการด าเนนิงานทา่อากาศยาน
สวุรรณภมู ิครัง้ที ่1/2553 เมือ่วนัที ่4 กมุภาพันธ ์2553 คณะอนุ
กรรมการฯ มขีอ้สงัเกตในเรือ่งหลักเกณฑก์ารประเมนิราคา
อสงัหารมิทรัพยเ์พือ่เป็นแนวทางประกอบการพจิารณาของ
คณะกรรมการ ทอท.วา่ควรใหใ้ชห้ลักเกณฑก์ารประเมนิราคา
ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง โดยวธิเีทยีบเคยีงแนวทางการก าหนดคา่
ทดแทนความเสยีหายทีต่อ้งออกจากอสงัหารมิทรัพยท์ีถ่กูเวนคนื
ตามกฎหมายทีไ่ดด้ าเนนิการมาแลว้ เนือ่งจากหากมกีาร
เปลีย่นแปลงหลักเกณฑว์ธิกีารประเมนิราคาจากทีไ่ดด้ าเนนิการ
มาแลว้อาจเกดิผลกระทบ คอื  

 (1) กลุม่ทีย่อมรับราคา และ ทอท.ไดซ้ือ้ขายทีด่นิพรอ้ม
สิง่ปลกูสรา้งไปแลว้  

 (2) กลุม่ทีย่อมรับราคา และอยูร่ะหวา่งการด าเนนิการซือ้
ขายตอ้งประเมนิราคาใหมทั่ง้หมด ซึง่จะมผีลท าใหก้าร
ด าเนนิงานลา่ชา้  

 (3) การประเมนิราคาทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง โดยวธิี
เทยีบเคยีงแนวทางการก าหนดคา่ทดแทนความเสยีหาย
ทีต่อ้งออกจากอสงัหารมิทรัพยท์ีถ่กูเวนคนืตามกฎหมาย 
มกีฎหมายรองรับ เป็นวธิกีารทีเ่ป็นธรรมและท าใหผู้ป้ฏบิัต ิ
มกีรอบการท างานทีช่ดัเจน  

o 2.2.3 ในการประชมุคณะกรรมการ ทอท.เมือ่วนัที ่25 พฤษภาคม 
2553 ทีป่ระชมุมมีตเิห็นชอบใหใ้ชห้ลักเกณฑก์ารประเมนิราคา
ซือ้ขายทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งพืน้ที ่NEF >40 กรณีขายทีด่นิ
พรอ้มสิง่ปลกูสรา้งใหใ้ชห้ลักเกณฑก์ารประเมนิราคาโดยวธิี
เทยีบเคยีงแนวทางการก าหนดคา่ทดแทนความเสยีหายทีต่อ้ง
ออกจากอสงัหารมิทรัพยท์ีถ่กูเวนคนืตามกฎหมาย  

 

9. เร ือ่ง การจ าแนกประเภททีด่นิจงัหวดัเชยีงใหมแ่ละจงัหวดันครราชสมีา (ขอ
เปลีย่นแปลงมตคิณะรฐัมนตรเีดมิเฉพาะแหง่) 

คณะรัฐมนตรเีห็นชอบก าหนดการจ าแนกประเภททีด่นิจังหวดัเชยีงใหมแ่ละจังหวดั
นครราชสมีา (ขอเปลีย่นแปลงมตคิณะรัฐมนตรเีดมิเฉพาะแหง่) ตามมตคิณะกรรมการ
พัฒนาทีด่นิ ครัง้ที ่4/2553 เพือ่ใหห้น่วยงานของรัฐทีม่หีนา้ทีเ่กีย่วขอ้งรับไปปฏบิัต ิ
ตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี ้

1. การจ าแนกประเภททีด่นิพืน้ที ่"ป่าแมอ่อน" จังหวดัเชยีงใหม ่ตามมติ
คณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่15 เมษายน 2536 ใหม ่ดังนี ้ 

o 1.1 รักษาไวเ้ป็นป่าไมถ้าวรตามเดมิ เนือ้ทีป่ระมาณ 250 ไร ่
(แปลงปลกูป่าปี 2537)  



o 1.2 จ าแนกออกจากป่าไมถ้าวรเพือ่มอบเป็นทีท่ ากนิของราษฎร
หรอืใชป้ระโยชนอ์ยา่งอืน่ เนือ้ทีป่ระมาณ 660 ไร ่จ านวน 106 
แปลง  

2. การจ าแนกประเภทพืน้ที ่"ป่าโครงการรถไฟมวกเหล็ก" จังหวดั
นครราชสมีา ตามมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่ วนัที ่12 พฤศจกิายน 2506 ใหม ่
ดังนี ้ 

o 2.1 รักษาไวเ้ป็นป่าไมถ้าวรตามเดมิ เนือ้ทีป่ระมาณ 408 ไร ่และ
มอบใหก้รมป่าไมรั้บไปด าเนนิการ  

o 2.2 จ าแนกออกจากป่าไมถ้าวรเพือ่เป็นทีท่ ากนิของราษฎรหรอื
ใชป้ระโยชนอ์ยา่งอืน่ เนือ้ทีป่ระมาณ 4,549 ไร ่และมอบให ้
ส านักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) รับไป
ด าเนนิการตามแนวทางมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่3 มนีาคม 2530 
ประกอบกับในพืน้ทีอ่ าเภอปากชอ่งไดม้พีระราชกฤษฎกีาก าหนด
เป็นเขตปฏริปูทีด่นิ ทัง้อ าเภอแลว้ เมือ่ พ.ศ. 2534  

ทัง้นี ้ใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิไปพจิารณาด าเนนิการดว้ย 

สาระส าคญัของเร ือ่ง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) รายงานวา่ 

1. ตามทีค่ณะรัฐมนตรมีมีต ิ(21 มถินุายน 2509 และ 15 เมษายน 2536) เห็นชอบให ้
"ป่าแมอ่อน" เป็น ป่าไมถ้าวร และตอ่มาไดจ้ าแนกพืน้ทีบ่างสว่นป่าแมอ่อนออกจากการ
เป็นป่าไมถ้าวร นัน้ 

 1.1 ปี 2548 ราษฎรไดท้ าหนังสอืรอ้งเรยีนตอ่ผูว้า่ราชการจังหวดั
เชยีงใหมเ่พือ่แกปั้ญหาพืน้ทีท่ ากนิ ซึง่จากการส ารวจพบวา่พืน้ทีด่ังกลา่ว
อยูน่อกเขตป่าสงวนแหง่ชาต ิ"ป่าแมอ่อน" แตอ่ยูใ่นพืน้ทีท่ีม่ต ิ
คณะรัฐมนตรใีหรั้กษาไวเ้ป็นป่าไมถ้าวร และมพีืน้ทีทั่บซอ้นกับพืน้ทีป่ลกู
ป่า ปี 2537 แปลง 1 เนือ้ที ่250 ไร ่จังหวดัเชยีงใหม ่จงึมหีนังสอืถงึ
ผูอ้ านวยการส านักงานพัฒนาทีด่นิเขต 6 ขอใหพ้จิารณาด าเนนิการหา
แนวทางแกไ้ขปัญหาความเดอืดรอ้นของราษฎรตามอ านาจหนา้ที ่ 

 1.2 ในการประชมุคณะอนุกรรมการจ าแนกประเภททีด่นิประจ าจังหวดั
เชยีงใหม ่ครัง้ที ่1/2550 เมือ่วนัอังคารที ่26 กรกฎาคม 2550 ทีป่ระชมุ
ไดม้มีตใิหน้ าเรือ่งดังกลา่วเสนอคณะกรรมการพัฒนาทีด่นิพจิารณาพืน้ที่
ส ารวจเฉพาะพืน้ทีป่่าไมถ้าวรนอกเขตป่าสงวนแหง่ชาตแิละอทุยาน
แหง่ชาต ิเนือ้ทีป่ระมาณ 660 ไร ่เพือ่เป็นทีท่ ากนิของราษฎรหรอืใช ้

ประโยชนอ์ยา่งอืน่ สว่นพืน้ทีแ่ปลงปลกูป่า ปี 2537 เนือ้ทีป่ระมาณ 250 
ไร ่ใหเ้ก็บไวเ้ป็นป่าไมถ้าวรตามเดมิ  

 1.3 ตอ่มาไดม้พีระราชบญัญัตพัิฒนาทีด่นิ พ.ศ. 2551 ประกาศใช ้คณะ
อนุกรรมจ าแนกประเภททีด่นิประจ าจังหวดัเชยีงใหม ่ปี 2550 ยังไมไ่ดน้ า
มตทิีป่ระชมุ (ขอ้ 1.2) เสนอคณะกรรมการพัฒนาทีด่นิ ฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการพัฒนาทีด่นิจังหวดัเชยีงใหมจ่งึไดน้ าเรือ่งดังกลา่วเสนอ
คณะอนุกรรมการพัฒนาทีด่นิจังหวดัเชยีงใหมอ่กีครัง้หนึง่เมือ่วนัที ่18 
มถินุายน 2553 ซึง่ทีป่ระชมุไดม้มีตเิห็นชอบตามทีค่ณะอนุกรรมการ
จ าแนกประเภททีด่นิจังหวดัเชยีงใหมไ่ดเ้คยพจิารณาไวเ้ดมิ (ขอ้ 1.2) 
ดังนี ้ 



o 1.3.1 ใหรั้กษาไวเ้ป็นป่าไมถ้าวรตามเดมิ เนือ้ทีป่ระมาณ 250 ไร ่
(แปลงปลกูป่าปี 2537)  

o 1.3.2 ใหจ้ าแนกออกจากป่าไมถ้าวรเพือ่เป็นทีท่ ากนิของราษฎร
หรอืใชป้ระโยชนอ์ยา่งอืน่ เนือ้ทีป่ระมาณ 660 ไร ่จ านวน 106 
แปลง  

 1.4 คณะกรรมการพัฒนาทีด่นิไดป้ระชมุครัง้ที ่4/2553 เมือ่วนัที ่30 
มถินุายน 2553 มมีตเิห็นชอบตามผลการพจิารณาของคณะอนุกรรมการ
พัฒนาทีด่นิจังหวดัเชยีงใหม ่(ขอ้ 1.3)  

2. ส าหรบัป่าโครงการรถไฟมวกเหล็ก จงัหวดันครราชสมีา ตามทีค่ณะรัฐมนตรมีี
มต ิ(12 พฤศจกิายน 2506 และ 3 มนีาคม 2530) นัน้ 

 2.1 เนือ่งจากความคลาดเคลือ่นของระบบการท าแผนทีแ่ละการถา่ยทอด
แนวเขตจากแผนทีม่าตรการสว่น 1 : 50,000 สูร่ะวางรปูถา่ยทางอากาศ 
มาตราสว่น 1 : 4,000 ซึง่ไดม้กีารตรวจและรับรองแนวเขตตามอ านาจ
หนา้ทีแ่ลว้ท าใหย้ังมพีืน้ทีป่่าไมถ้าวรนอกเขตป่าสงวนฯ บางสว่นไมไ่ด ้
ผา่นการพจิารณาของคณะกรรมการพัฒนาทีด่นิ ราษฎรในพืน้ทีด่ังกลา่ว
จงึไดร้อ้งตอ่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองน ้าแดงวา่ไดรั้บความ
เดอืดรอ้นไมส่ามารถออกเอกสารสทิธิไ์ด ้ 

 2.2 กรมพัฒนาทีด่นิจงึไดต้ัง้คณะท างานอันประกอบดว้ยหน่วยราชการ
ตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่รวบรวมขอ้มลูเสนอตอ่คณะอนุกรรมการพัฒนา
ทีด่นิจังหวดันครราชสมีา เพือ่พจิารณาตามแนวทางของมตคิณะรัฐมนตรี
เมือ่วนัที ่22 เมษายน 2540  

 2.3 ในการประชมุคณะอนุกรรมการพัฒนาทีด่นิจังหวดันครราชสมีาเมือ่
วนัที ่16 มถินุายน 2553 ไดม้มีตเิห็นชอบการจ าแนกประเภททีด่นิ 
จ านวน 64 แปลง เนือ้ทีป่ระมาณ 4,957 ไร ่ดังนี ้ 

o 2.3.1 รักษาไวเ้ป็นป่าไมถ้าวรตามเดมิ เนือ้ทีป่ระมาณ 408 ไร ่
(เฉพาะสว่นทีย่ังมสีภาพเป็นป่าไมแ้ละเป็นพืน้ทีป่่ารอสภาพฟ้ืนฟ)ู  

o 2.3.2 จ าแนกออกจากป่าไมถ้าวรเพือ่เป็นทีท่ ากนิของราษฎรหรอื
ใชป้ระโยชนอ์ยา่งอืน่ 4,549 ไร ่เนือ่งจากไดม้รีาษฎรเขา้ท าการ
ถอืครองและใชป้ระโยชนทั์ง้หมดแลว้ และใหจั้ดสง่มตทิีป่ระชมุ
ใหค้ณะกรรมการพัฒนาทีด่นิพจิารณาตามนัยมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่
วนัที ่22 เมษายน 2540 ตอ่ไป  

 2.4 ในการประชมุคณะกรรมการพัฒนาทีด่นิ ครัง้ที ่4/2553 เมือ่วนัที ่30 
มถินุายน 2553 ไดม้มีตเิห็นชอบผลตามการพจิารณาของ
คณะอนุกรรมการพัฒนาทีด่นิจังหวดันครราชสมีา (ขอ้ 2.3)  

3. กษ.พจิารณาแลว้เห็นวา่เป็นความเรง่ดว่นในการแกไ้ขปัญหาความเดอืดรอ้นของ
ราษฎรและการรักษาพืน้ทีป่่าไมข้องชาต ิรวมทัง้เป็นไปตามมตคิณะกรรมการพัฒนาทีด่นิ
จงึจ าเป็นตอ้งน าเรือ่งเสนอเขา้สูก่ารพจิารณาของ คณะรัฐมนตรเีพือ่ใหรั้กษาพืน้ทีท่ีย่ังมี
สภาพเป็นป่าไวเ้ป็นป่าไมถ้าวรตามเดมิและจ าแนกพืน้ทีท่ีไ่มม่สีภาพเป็นป่าเหลอือยูแ่ละ
มรีาษฎรเขา้ถอืครองและท าประโยชนแ์ลว้ออกจากเขตป่าไมถ้าวรเพือ่ใหเ้ป็นทีท่ ากนิ
ของราษฎรหรอืเพือ่ใชป้ระโยชนอ์ยา่งอืน่ใหเ้ป็นการถกูตอ้งตามระเบยีบและกฎหมาย 

 

10. เร ือ่ง การจ าหนา่ยหลกัทรพัยเ์พือ่น าเงนิมาซือ้หุน้ตามแผนของ
กระทรวงการคลงั [กรณีบรษิทั การบนิไทย จ ากดั (มหาชน)] 



คณะรัฐมนตรอีนุมัตใินหลกัการใหก้ระทรวงการคลังจ าหน่ายหุน้บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศ
ไทย) จ ากัด (มหาชน) (บมจ. เอสโซ)่ ใหแ้กก่องทนุรวมวายภัุกษ์ หนึง่ ภายใตข้อ้ตกลง
เดยีวกับกองหลกัทรัพยเ์ดมิทีก่ระทรวงการคลังไดจ้ าหน่ายใหก้องทนุรวมวายภุักษ์ หนึง่ 
เพือ่ใหไ้ดเ้งนิภายในวงเงนิไมเ่กนิ 1,700 ลา้นบาท โดยใหก้ระทรวงการคลังเป็น ผู ้
พจิารณาก าหนดจ านวน ราคา และหลักเกณฑใ์นการจ าหน่ายหุน้ บมจ.เอสโซ ่ดังกลา่ว
ตอ่ไป และใหน้ าเงนิทีไ่ดจ้ากการจ าหน่ายหุน้ บมจ.เอสโซ ่เขา้บัญชเีงนิฝากเพือ่การซือ้
หุน้เพือ่น าไปซือ้หุน้เพิม่ทนุบรษัิท การบนิไทย จ ากัด (มหาชน) (บกท.) ตอ่ไป ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ ทัง้นี้ ใหก้ระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงบประมาณ 
และส านักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิไปประกอบการ
พจิารณาดว้ย 

สาระส าคญัของเร ือ่ง 

กระทรวงการคลัง (กค.) รายงานวา่ 

1. ปัจจบุัน บกท.มแีผนจะเพิม่ทนุจ านวน 15,000 - 20,000 ลา้นบาท ในเดอืนกันยายน 
2553 เพือ่ให ้บกท.มปีรมิาณเงนิทนุทีเ่พยีงพอตอ่การลงทนุและมปีรมิาณเงนิสดที่
เพยีงพอตอ่การด าเนนิงานของ บกท.ในอนาคต เพือ่ให ้บกท.มคีวามสามารถในการ
ลงทนุเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัในระยะยาวและไมป่ระสบปัญหาสภาพ
คลอ่ง หากมเีหตกุารณ์ฉุกเฉนิขึน้อกี ซึง่ทีป่ระชมุใหญส่ามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2553 ไดม้ี
มตเิมือ่วนัที ่28 เมษายน 2553 ดังนี ้

 1.1 อนุมัตกิารเพิม่ทนุจดทะเบยีนของ บกท.จาก 16,989,009,500 บาท 
เป็น 26,989,009,500 บาท  

 1.2 อนุมัตจัิดสรรและเสนอขายหุน้สามัญเพิม่ทนุจ านวนไมเ่กนิ 1,000 
ลา้นหุน้ มลูคา่หุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท ตอ่ประชาชน  

 1.3 อนุมัตกิารมอบหมายอ านาจใหค้ณะกรรมการ บกท.หรอืบคุคลที่
คณะกรรมการ บกท. มอบหมายในการจัดสรรและเสนอขายหุน้สามัญ
เพิม่ทนุตอ่ กค. เพือ่ให ้กค.ถอืหุน้ในสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 51.03 ของ
จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ บกท. ภายหลังการเสนอขาย
หุน้เพิม่ทนุ  

ซึง่ปัจจบุัน กค.ถอืหุน้ บกท.จ านวน 866,997,841 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท เป็นเงนิ 
8,669,978,410 บาท หรอืคดิเป็น รอ้ยละ 51.03 ของทนุจดทะเบยีนทีเ่รยีกช าระแลว้ 
และเพือ่รักษาสดัสว่นการถอืหุน้ดังกลา่ว กค.จะตอ้งเตรยีมเงนิเพือ่ใชส้ทิธซิือ้หุน้เพิม่ทนุ
ประมาณ 7,655 - 10,200 ลา้นบาท 

2. ส าหรับเงนิทีใ่ชใ้นการซือ้หุน้เพิม่ทนุ บกท.ของ กค.จะใชเ้งนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่
การซือ้หุน้ แตเ่นือ่งจากเงนิในบัญชเีงนิฝากเพือ่การซือ้หุน้มยีอดเงนิคงเหลอืไมเ่พยีงพอ
ในการซือ้หุน้เพิม่ทนุตามสดัสว่นของ กค. (ณ วนัที ่6 สงิหาคม 2553 มยีอดเงนิคงเหลอื 
6,433,067,333.04 บาท) ดังนัน้ จงึจ าเป็นตอ้งขายหลักทรัพยท์ี ่กค.ถอือยูเ่พือ่น าเงนิ
ไปช าระคา่หุน้รายการดังกลา่วภายในวงเงนิไมเ่กนิ 1,700 ลา้นบาท โดยจะน าเขา้บัญชี

เงนิฝากเพือ่การซือ้หุน้ซึง่สามารถด าเนนิการไดโ้ดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ
วธิกีารงบประมาณ พ.ศ. 2502 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ มาตรา 24 วรรคสี ่(4) และวรรคหา้ 
ซึง่ก าหนดใหรั้ฐมนตรวีา่การกระทรวงการคลังมอี านาจน าเงนิทีไ่ดจ้ากการจ าหน่ายหุน้ไป
ซือ้หุน้นติบิคุคลอืน่โดยไมต่อ้งน าสง่คลัง 



3. ส าหรับหุน้ที ่กค.จะจ าหน่ายเพือ่น าเงนิมาช าระคา่หุน้เพิม่ทนุ บกท.นัน้ ตอ้งเป็น
หลักทรัพยท์ีม่สีภาพคลอ่งและสามารถจ าหน่ายได ้ซึง่ไดแ้ก ่หุน้ บมจ.เอสโซ ่แต่
เนือ่งจากจ านวนหุน้ที ่กค. จะจ าหน่ายมปีรมิาณและมลูคา่มาก การจ าหน่ายหลักทรัพย์
ผา่นตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยตอ้งทยอยจ าหน่ายซึง่จะใชเ้วลานานและอาจมี
ผลกระทบ ตอ่ตลาดโดยรวม ดังนัน้ ในหลักการเห็นสมควรจ าหน่ายหุน้ บมจ.เอสโซ ่ตรง
ใหก้องทนุรวมวายภุักษ์ หนึง่ ภายใตข้อ้ตกลงเดยีวกับกองหลักทรัพยเ์ดมิที ่กค.ได ้
จ าหน่ายใหก้องทนุรวมวายภุักษ์ หนึง่ เมือ่ครัง้เริม่จัดตัง้กองทนุรวมวายภุักษ์ หนึง่ เมือ่ปี 
2546 ซึง่ กค.สามารถซือ้หลักทรัพยด์ังกลา่วคนืไดเ้มือ่ส ิน้สดุโครงการในปี 2556 ทัง้นี ้
การจ าหน่ายหุน้ บมจ.เอสโซ ่ดังกลา่ว กค.จะเป็นผูพ้จิารณาก าหนดจ านวน ราคา และ
หลักเกณฑ ์ในการจ าหน่ายหุน้ บมจ. เอสโซ ่ดังกลา่วตอ่ไป เพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ
ตอ่รัฐและไมก่ระทบตอ่ราคาหุน้ในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

 

สงัคม 

 

11. เร ือ่ง การขอปรบัสถานภาพครศูนูยก์ารเรยีนชุมชน (คร ูศรช.) เป็น
พนกังานราชการ 

คณะรัฐมนตรอีนุมัตกิารปรับสถานภาพครศูนูยก์ารเรยีนชมุชน (คร ูศรช.) เป็นพนักงาน
ราชการ จ านวน 8,672 คน ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิารเสนอ ทัง้นี ้ใหก้ าหนดระยะเวลา
ในสญัญาจา้งเป็นเวลา 2 ปี (วนัที ่1 ตลุาคม 2553 - วนัที ่30 กันยายน 2555) เพือ่ให ้
สอดคลอ้งกับระยะเวลาตามกรอบอตัราก าลังพนักงานราชการของสว่นราชการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2555 (สิน้สดุ ณ วนัที ่30 กันยายน 2555) ทีค่ณะกรรมการ
บรหิารพนักงานราชการไดใ้หค้วาม เห็นชอบไวแ้ลว้ 

ในสว่นของงบประมาณคา่ใชจ้า่ยส าหรับการปรับสถานภาพครดูังกลา่วขา้งตน้ ให ้
กระทรวงศกึษาธกิารใชจ้า่ยจากงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดา้น
บคุลากร เทา่ทีไ่ดรั้บการจัดสรรไวแ้ลว้ สว่นงบประมาณทีต่อ้งใชเ้พิม่ขึน้ ให ้
กระทรวงศกึษาธกิารพจิารณาใชจ้า่ยจากงบประมาณรายการอืน่ทีไ่ดรั้บจัดสรรไวแ้ลว้
ตามความ เหมาะสม โดยใหข้อตกลงในรายละเอยีดกับส านักงบประมาณตอ่ไป 

 

12. เร ือ่ง ขอใหค้ณะรฐัมนตรพีจิารณาเพิม่เตมิอ านาจหนา้ทีค่ณะกรรมการ
ขบัเคลือ่นยทุธศาสตรช์าตวิา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติภาครฐั 

คณะรัฐมนตรเีห็นชอบตามทีก่ระทรวงยตุธิรรมเสนอ ดังนี้ 

1. ใหน้ ากรอบแนวคดิและทศิทางการด าเนนิงานตามขอ้เสนอของ
คณะท างานโครงการความรว่มมอืสง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรม เพือ่
ประเทศไทยใสสะอาด ขอ้เสนอของส านักงาน ก.พ.ร. และขอ้เสนอของ
กระทรวงวฒันธรรม (วธ.) ไปรวมเขา้กับมาตรการด าเนนิงานในการ
ป้องกันและแกไ้ขปัญหาการทจุรติคอรรั์ปชัน่ ตามทีค่ณะกรรมการ
ขบัเคลือ่นยทุธศาสตรช์าตวิา่ดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ
ภาครัฐไดก้ าหนดไว ้ 



2. ใหป้รับปรงุอ านาจหนา้ทีค่ณะกรรมการขบัเคลือ่นยทุธศาสตรช์าตวิา่ดว้ย
การป้องกันและปราบปรามการทจุรติภาครัฐ ตามมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่
วนัที ่6 พฤษภาคม 2551 และวนัที ่29 กันยายน 2552 โดยใหม้อี านาจ
เพิม่เตมิในการ "แตง่ตัง้คณะอนุกรรมการฯ หรอืคณะท างานฯ เพือ่
ด าเนนิการหรอืสนับสนุนภารกจิ การขบัเคลือ่นยทุธศาสตร ์ตามที่
คณะกรรมการขบัเคลือ่นยทุธศาสตรช์าตวิา่ดว้ยการป้องกันและ
ปราบปรามการทจุรติภาครัฐ มอบหมาย"  

สาระส าคญัของเร ือ่ง 

กระทรวงยตุธิรรม (ยธ.) รายงานวา่ ตามทีค่ณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิมือ่วนัที ่6 พฤษภาคม 
2551 และวนัที ่29 กันยายน 2552 คณะกรรมการขบัเคลือ่นยทุธศาสตรช์าตวิา่ดว้ยการ
ป้องกันและปราบปรามการทจุรติภาครัฐ ไดม้กีารประชมุเมือ่วนัที ่26 กมุภาพันธ ์2553 
รับทราบสถานการณ์การทจุรติคอรรั์ปชัน่ในสงัคมไทยปัจจบุัน ซึง่ส านักงาน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ไดร้วบรวมขอ้พจิารณา และขอ้เสนอแนะในประเด็นตา่ง ๆ 
จากคณะกรรมการฯ ไปจัดท าเป็นมาตรการตลอดจนแนวทางในการด าเนนิงานดา้นการ
ป้องกันและแกไ้ขปัญหาการทจุรติภาครัฐ ซึง่ผลการด าเนนิการสรปุได ้ดังนี ้

1. ยธ.ไดเ้ขา้รว่มพจิารณาขอ้เสนอของ วธ.เกีย่วกับวาระแหง่ชาต ิการสง่เสรมิคณุธรรม
ความซือ่สตัยส์จุรติและตอ่ตา้นการทจุรติของคนไทย และขอ้เสนอโครงการป้องกันการ
ทจุรติประพฤตมิชิอบในกระบวนการจัดซือ้จัดจา้ง ของส านักงาน ก.พ.ร. ซึง่การพจิารณา
ไดก้ าหนดแนวทางด าเนนิงานกรณีเรง่ดว่นเพือ่ลด ละ เลกิ การทจุรติ 3 กจิกรรม 
ประกอบดว้ยการรณรงคส์รา้งคา่นยิมความซือ่สตัยส์จุรติ การศกึษากรณีการจัดซือ้จัดจา้ง 
และการศกึษากรณีทจุรติในการแตง่ตัง้ ขา้ราชการ ทัง้นี ้เมือ่ภาคทีกุภาคสว่นได ้
พจิารณาถงึกรอบแนวคดิในการด าเนนิกจิกรรมทัง้สามดังกลา่วแลว้ พบวา่กจิกรรมที่
ก าหนดขึน้ มคีวามสอดคลอ้งกับมาตรการด าเนนิงานในการป้องกันและแกไ้ขปัญหาการ
ทจุรติคอรรั์ปชัน่ ตามมตขิองทีป่ระชมุคณะกรรมการขบัเคลือ่นยทุธศาสตรช์าตวิา่ดว้ยการ
ป้องกันและปราบปรามการทจุรติภาครัฐ เมือ่วนัที ่26 กมุภาพันธ ์2553 ดังนี ้

 1.1 กจิกรรมที ่1 การรณรงคส์รา้งคา่นยิมความซือ่สตัยส์จุรติ มคีวาม
สอดคลอ้งกับมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการขบัเคลือ่นยทุธศาสตรช์าตวิา่ดว้ย
การป้องกันและปราบปรามการทจุรติภาครัฐ มาตรการที ่1 การรณรงค์
ปลกูจติส านกึสรา้งคา่นยิมใหมส่งัคมไทยตา้นภัยทจุรติ ซึง่มี
ปลัดกระทรวงวฒันธรรมเป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ โดยก าหนด
เป้าหมายเพือ่รณรงคส์รา้งจติส านกึและทัศนคตทิีด่ใีหแ้กส่งัคมไทย และ
เป็นพืน้ฐานของการมสีว่นรว่มจากทกุภาคสว่นในการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาการทจุรติคอรรั์ปชัน่ โดยมุง่เนน้การสรา้งจติส านกึและทัศนคตเิชงิ
บวก ในการเป็นพลังขบัเคลือ่นสรา้งภมูคิุม้กันและความเขม้แข็งใหแ้ก่
สงัคมไทยควบคูไ่ปกับการปลกูฝังสรา้งคา่นยิมใหมใ่นการตอ่ตา้นการ
ทจุรติคอรรั์ปชัน่ดว้ยการก าหนดบทลงโทษทางสงัคม (SOCIAL 
SANCTION) ภายใตก้รอบแนวคดิ "คนโกงตอ้งไมม่ที ีย่นืในสงัคม" 
เพือ่สง่เสรมิและสนับสนุนใหท้กุภาคสว่นในสงัคม ไมว่า่จะเป็นองคก์ร
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน รวมถงึเยาวชน เขา้มามบีทบาทใน
ฐานะหุน้สว่นของสงัคมทีจ่ะรว่มกันปกป้องรักษาไวซ้ ึง่สงัคมทีม่มีาตรฐาน
ความโปรง่ใส ปราศจากการทจุรติ คอรรั์ปชัน่ ทัง้นี ้เป้าหมายหลักในการ
ด าเนนิงาน คอื เด็กและเยาวชน นักเรยีน นักศกึษาทกุระดับชัน้ ตัง้แต่
ระดับปฐมวยัถงึอดุมศกึษา โดยการก าหนดรปูแบบเนือ้หาสาระการเรยีน



การสอนเกีย่วกับคณุคา่ของความดมีวีนัิย น ้าใจ เอือ้เฟ้ือเผือ่แผ ่ตลอดจน
ผลกระทบทีด่อีันเกดิจากการปฏบิัตติามกฎ ระเบยีบ ของสงัคม หรอื
ผลเสยีทีเ่กดิขึน้จากการฝ่าฝืนกฎระเบยีบ ขอ้บังคับของสงัคมชมุชน ใน
แตล่ะชว่งชัน้ของสถาบันการศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัระดับความรู ้ความ
เขา้ใจของผูเ้รยีน รวมทัง้ใหม้คีวามเกีย่วเนือ่งเชือ่มโยงผกูพันกันเป็น
ระบบเพือ่เป็นการวางรากฐานของจติส านกึ ควบคูก่บัการหลอ่หลอม
คา่นยิมใหมใ่หซ้มึซบัและเขา้ถงึจติใจของเด็กและเยาวชน ทีจ่ะ
เจรญิเตบิโตเป็นผูใ้หญข่องสงัคมไทยในอนาคตไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
ตอ่เนือ่งเป็นรปูธรรม  

 1.2 กจิกรรมที ่2 การศกึษากรณีทจุรติการจัดซือ้จัดจา้ง/การก าหนด
ราคากลาง และกจิกรรมที ่3 การศกึษากรณีทจุรติประพฤตมิชิอบในการ
แตง่ตัง้ขา้ราชการ มคีวามสอดคลอ้งกับมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการ
ขบัเคลือ่น ยทุธศาสตรช์าตวิา่ดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ
ภาครัฐ มาตรการที ่4 การศกึษารปูแบบการทจุรติเพือ่น าสูก่ารปฏริปู
กระบวนงานภายในหน่วยงานภาครัฐ ซึง่มเีป้าหมายในการศกึษาเรยีนรู ้
เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจ และเขา้ถงึสาเหตขุองสภาพปัญหาการทจุรติใน
แตล่ะประเภทในสถานการณ์ปัจจบุันวา่มปัีจจัยหรอืมลูเหตจุงูใจมาจาก
เรือ่งใด มรีายละเอยีดและแผนประทษุกรรมในการกระท าความผดิแตล่ะ
รปูแบบเป็นอยา่งไร การกระท าดังกลา่วเกดิขึน้กับลกัษณะงานใน
ต าแหน่ง หนา้ที ่และหน่วยงานองคก์รใด ตลอดจนสง่ผลกระทบสรา้ง
ความเสยีหายมากนอ้ยเพยีงใด เพือ่วเิคราะหน์ าสูก่ารก าหนดแนวทาง
ป้องกัน แกไ้ข ปรับปรงุ ตลอดจนพัฒนากระบวนการปฏบิัตงิานของ
หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งใหม้ปีระสทิธภิาพ ครอบคลมุ
สภาพปัญหาไดด้ยี ิง่ข ึน้ ทัง้นี้ ไดก้ าหนดประเด็นการทจุรติซึง่เป็นปัญหา
ส าคัญในสงัคมปัจจบุันทีต่อ้งด าเนนิการแกไ้ขอยา่งเรง่ดว่น คอื การทจุรติ
การจัดซือ้จัดจา้งและการก าหนดราคากลาง การทจุรติการซือ้ขาย
ต าแหน่งในระบบราชการ การทจุรติในภาคการคา้การลงทนุ
ภายในประเทศ และการทจุรติในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  

2. เพือ่ใหก้ารด าเนนิงานตามมาตรการในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการทจุรติ
คอรรั์ปชัน่ตามมต ิคณะกรรมการขบัเคลือ่นยทุธศาสตรช์าตวิา่ดว้ยการป้องกันและ
ปราบปรามการทจุรติภาครัฐ และการด าเนนิงานตามภารกจิส าคัญทีจ่ าเป็นตอ้งแกไ้ข
อยา่งเรง่ดว่นของคณะท างานโครงการความร่วมมอืสง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรม เพือ่
ประเทศไทย ใสสะอาด ซึง่มคีวามเชือ่มโยงกับขอ้เสนอของส านักงาน ก.พ.ร. เกีย่วกับ
โครงการป้องกันการทจุรติประพฤตมิชิอบในกระบวนการจัดซือ้จัดจา้งของทางราชการ 
และสอดคลอ้งกับวาระแหง่ชาตกิารสง่เสรมิคณุธรรม ความซือ่สตัยส์จุรติและตอ่ตา้นการ
ทจุรติของคนไทย ของ วธ. ภายใตส้ถานการณ์และบรบิทในการปฏริปูประเทศไทยอัน
เป็นนโยบายเรง่ดว่นของชาตสิามารถบรูณาการแผนงาน มาตรการ ตลอดจนแนวทางให ้
เป็นไปในภาพรวมเดยีวกัน อกีทัง้เพือ่เป็นการเรง่รัดในการขบัเคลือ่นนโยบายและ
มาตรการด าเนนิงานสูก่ารปฏบิัตใิหเ้กดิผลอยา่งมปีระสทิธภิาพจรงิจังตอ่เนือ่ง และ
สอดคลอ้งกับมตคิณะรัฐมนตร ี(2 มถินุายน 2553) แตโ่ดยทีม่ตคิณะรัฐมนตร ี(6 
พฤษภาคม 2551 และ 29 กันยายน 2552) มไิดก้ าหนดใหค้ณะกรรมการฯ มอี านาจใน
การแตง่ตัง้คณะอนุกรรมการฯ หรอืคณะท างานฯ เพือ่ด าเนนิการอยา่งใดอยา่งหนึง่ไว ้
ยธ. จงึเสนอคณะรัฐมนตรพีจิารณา 

 



13. เร ือ่ง สรปุผลการประชุมคณะกรรมการชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการและลกูจา้งที่
ไดร้บัผลกระทบจากการชุมนมุ คร ัง้ที ่7/2553 

คณะรัฐมนตรเีห็นชอบ รับทราบ และอนุมัตติามทีเ่ลขาธกิารนายกรัฐมนตร ี(นายกอรป์
ศักดิ ์สภาวส)ุ ประธานกรรมการชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการและลกูจา้งทีไ่ดรั้บผลกระทบ
จากการชมุนุม เสนอ ทัง้ 7 ขอ้ ดังนี ้

1. เห็นชอบแนวทางการด าเนนิการตามหลักเกณฑม์าตรการชว่ยเหลอื
พเิศษใหแ้กผู่ป้ระสบภัยทีถ่กู เพลงิไหมอ้ันเนือ่งมาจากการชมุนุมโดยตรง
ฯ (มาตรการเงนิสดและมาตรการภาษี) และอนุมัตกิารใหค้วามชว่ยเหลอื
ผูป้ระกอบการในลกัษณะการฝากขายสนิคา้ซึง่ไมม่พีืน้ทีใ่ชท้ าธรุกจิและ
ไดรั้บความเสยีหายจากเหตเุพลงิไหม ้ทัง้มาตรการเงนิสดและมาตรการ
ภาษี เพิม่เตมิ นอกเหนอืจากการชว่ยเหลอืเป็นตารางเมตร ตามมติ
คณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่13 กรกฎาคม 2553 โดยในสว่นของมาตรการเงนิ
สดใหช้ว่ยเหลอืตามความเสยีหายจรงิ แตไ่มเ่กนิ 50,000 บาท ภายใต ้
กรอบวงเงนิงบประมาณ 600 ลา้นบาท ซึง่คณะรัฐมนตรไีดอ้นุมตัไิวเ้ดมิ 
และใหส้ านักงานปลัดกระทรวงการคลังเป็นหน่วยด าเนนิการและก าหนด
หลักเกณฑใ์นการจา่ยเงนิใหแ้กผู่ป้ระกอบการ ในลักษณะการฝากขาย
สนิคา้ตอ่ไป ตามขอ้ 1.1  

2. รับทราบการรวบรวมหลักเกณฑก์ารพจิารณาใหค้วามชว่ยเหลอืตาม
มาตรการใหค้วามชว่ยเหลอืกรณีคา่จา้งพนักงานแกผู่ป้ระกอบการทีรั่กษา
สภาพการจา้งงาน ตามขอ้ 1.2 การด าเนนิการเรือ่งการใหค้วาม
ชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการตา่งชาตทิีไ่ดรั้บผลกระทบจากการชมุนุม ตาม
ขอ้ 1.3 ความคบืหนา้การด าเนนิการเรือ่งขอขยายเวลาเชา่พืน้ทีก่าร
รถไฟแหง่ประเทศไทยของหา้งสรรพสนิคา้เซ็นทรัล ลาดพรา้ว ตามขอ้ 
1.5  

3. อนุมัตติามมตคิณะกรรมการฯ เกีย่วกับมาตรการชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการที่
มปีระกันภัยซึง่ไดรั้บความเสยีหายจากเพลงิไหม ้(มาตรการสนิเชือ่เพือ่
ชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการทีไ่ดรั้บผลกระทบจากการชมุนุมทางการเมอืงที่
ยังไมไ่ดรั้บการชดเชยจากบรษัิทประกันภัย) ตามขอ้ 1.4  

4. อนุมัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปี 2553 งบกลาง รายการเงนิส ารองจา่ย
เพือ่กรณีฉุกเฉนิหรอืจ าเป็น ประเภทเงนิอดุหนุนท่ัวไป จ านวน 
106,292,280 บาท ใหส้ านักงานประกันสงัคม เพือ่ชว่ยเหลอื
ผูป้ระกอบการซึง่รักษาสภาพการจา้งไว ้ตามขอ้ 1.6 โดยใชห้ลักเกณฑ์
วธิปีฏบิัตใินการจา่ยเงนิชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการและลกูจา้งทีไ่ดรั้บ
ผลกระทบจากการชมุนุม กรณีคา่จา้งทีค่ณะรัฐมนตรไีดเ้คยใหค้วาม
เห็นชอบไวแ้ลว้ ทัง้นี้ หากมกีรณีผูป้ระกอบการทีไ่ดรั้บผลกระทบจาก
เหตกุารณ์ชมุนุม ทัง้กรณีปิดกจิการชัว่คราวและกรณีถกูเพลงิไหม ้ยังมไิด ้
รับความชว่ยเหลอืคา่ใชจ้า่ยพนักงานทีเ่กดิจากการส ารวจขอ้มลูไม่
ครอบคลมุหรอืครบถว้น ถา้การขอรับความชว่ยเหลอืดังกลา่วเป็นไปตาม
หลักการทีค่ณะรัฐมนตรไีดอ้นุมัตไิว ้ใหผู้ป้ระกอบการดังกลา่วไดรั้บความ
ชว่ยเหลอืกรณีคา่จา้งดว้ย โดยใหก้ระทรวงแรงงาน (ส านักงาน
ประกันสงัคม) เป็น ผูพ้จิารณาใหค้วามชว่ยเหลอืเป็นรายกรณี โดย
เบกิจา่ยจากงบประมาณคงเหลอืกรณีคา่ใชจ้า่ยพนักงานทีส่ านัก
งบประมาณไดอ้นุมัตใิหส้ านักงานประกันสงัคมไปแลว้  

5. อนุมัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปี 2553 งบกลาง รายการเงนิส ารองจา่ย
เพือ่กรณีฉุกเฉนิหรอืจ าเป็น ประเภทเงนิอดุหนุนท่ัวไป จ านวน 
6,325,203.87 บาท เพือ่ชดเชยเงนิเพิม่ใหแ้กก่รงุเทพมหานคร ซึง่ผอ่น



ผันการช าระภาษีโรงเรอืนและทีด่นิใหแ้กผู่ป้ระกอบการทีถ่กูเพลงิไหม ้
ตามขอ้ 1.7  

6. อนุมัตใิหส้ านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงานด าเนนิการเรือ่ง
การเชา่พืน้ทีห่า้งสรรพสนิคา้แฟชัน่มอลลเ์พือ่ชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการซึง่
ถกูเพลงิไหมจ้าก หา้งเซ็นเตอร ์วนั โดยใหส้ านักงานปลัดกระทรวง
แรงงานขอรับการจัดสรรงบประมาณ ก าหนด หลักเกณฑ ์และเบกิจา่ย
งบประมาณใหแ้กธ่นาคารทสิโก ้จ ากัด (มหาชน) ตามพืน้ทีท่ีใ่ชจ้รงิ 
ภายในกรอบวงเงนิงบประมาณทีค่ณะรัฐมนตรไีดอ้นุมัตใินหลักการไวเ้มือ่
วนัที ่8 มถินุายน 2553 ตอ่ไป  

7. เห็นชอบการยตุภิารกจิของคณะกรรมการชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการและ
ลกูจา้งทีไ่ดรั้บผลกระทบจากการชมุนุม ตามขอ้ 1.9 โดยใหส้ว่นราชการ
ตา่ง ๆ ทีไ่ดรั้บมอบหมายใหด้ าเนนิการในแตล่ะมาตรการเป็นผูว้นิจิฉัย
และแกไ้ขปัญหา หากมปัีญหาทีเ่ป็นเรือ่งส าคัญหรอืกรณีจ าเป็นให ้
เลขาธกิารนายกรัฐมนตรเีป็นผูพ้จิารณา และแจง้ใหส้ว่นราชการ
ด าเนนิการตอ่ไป  

ขอ้เท็จจรงิ 

ดว้ยคณะกรรมการชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการและลกูจา้งทีไ่ดรั้บผลกระทบจากการชมุนุม 
ไดม้กีารประชมุ ครัง้ที ่7/2553 เมือ่วนัที ่17 สงิหาคม 2553 และมมีตรัิบทราบเรือ่งตา่งๆ 
และเห็นชอบมาตรการชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการและลกูจา้งทีไ่ดรั้บผลกระทบจากการ
ชมุนุม เพิม่เตมิจากทีค่ณะรัฐมนตรไีดเ้คยมมีตอินุมัตไิว ้ดังนี้ 

1.1 แนวทางการด าเนนิการตามหลกัเกณฑม์าตรการชว่ยเหลอืพเิศษใหแ้ก่
ผูป้ระสบภยัทีถ่กูเพลงิไหมอ้นัเนือ่งมาจากการชุมนมุโดยตรง และผูป้ระกอบการ
ทีไ่มไ่ดถ้กูเพลงิไหมโ้ดยตรง แตไ่ดร้บัความเสยีหายเกีย่วเนือ่งจากเพลงิไหม ้
เชน่ น า้ดบัเพลงิ สารเคม ีและควนัไฟ(มาตรการเงนิสดและมาตรการภาษ)ี 

มตคิณะกรรมการฯ คณะกรรมการฯ ไดม้มีตรัิบทราบและเห็นชอบแนวทางการ
ด าเนนิการตามหลักเกณฑม์าตรการชว่ยเหลอืพเิศษใหแ้กผู่ป้ระสบภัยทีถ่กูเพลงิไหมอ้ัน
เนือ่งมาจากการชมุนุมโดยตรง และผูป้ระกอบการทีไ่มไ่ดถ้กูเพลงิไหมโ้ดยตรง แตไ่ดรั้บ
ความเสยีหายเกีย่วเนือ่งจากเพลงิไหม ้เชน่ น ้าดับเพลงิ สารเคม ีและควนัไฟ (มาตรการ
เงนิสดและมาตรการภาษี) ตามมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่13 กรกฎาคม 2553 ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และมมีตเิห็นชอบใหข้ออนุมัตคิณะรัฐมนตรเีพือ่ใหค้วาม
ชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการในลักษณะการฝากขายสนิคา้ ซึง่ไมม่พีืน้ทีใ่ชท้ าธรุกจิและไดรั้บ
ความเสยีหายจากเหตเุพลงิไหม ้เพิม่เตมิ นอกเหนอืจากการชว่ยเหลอืเป็นตารางเมตรที่
คณะรัฐมนตรไีดม้มีตไิวเ้มือ่วนัที ่13 กรกฎาคม 2553 โดยใหผู้ป้ระกอบการในลักษณะ
การฝากขายสนิคา้ไดรั้บความชว่ยเหลอืทัง้มาตรการเงนิสดและมาตรการภาษี โดยใน
สว่นของมาตรการเงนิสดใหช้ว่ยเหลอืตามความเสยีหายจรงิ แตไ่มเ่กนิ 50,000 บาท 
ภายใตก้รอบวงเงนิงบประมาณ 600 ลา้นบาท ซึง่คณะรัฐมนตรไีดอ้นุมัตไิวเ้ดมิ และให ้
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง เป็นหน่วยด าเนนิการและก าหนดหลักเกณฑใ์นการ
จา่ยเงนิใหแ้กผู่ป้ระกอบการในลักษณะการฝากขายสนิคา้ตอ่ไป 

1.2 หลกัเกณฑก์ารพจิารณาใหค้วามชว่ยเหลอืตามมาตรการใหค้วามชว่ยเหลอื
กรณีคา่จา้งพนกังานแกผู่ป้ระกอบการทีร่กัษาสภาพการจา้งงาน 

สมาคมผูป้ระกอบการวสิาหกจิยา่นราชประสงค ์ขอใหร้วบรวมหลักเกณฑก์าร
พจิารณาใหค้วามชว่ยเหลอืตามมาตรการใหค้วามชว่ยเหลอืกรณีคา่จา้งพนักงานแก่



ผูป้ระกอบการทีรั่กษาสภาพการจา้งงาน เพือ่อ านวยความสะดวกในการประชาสมัพันธ์
และชีแ้จงผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ใหแ้กส่มาคมผูป้ระกอบวสิาหกจิในยา่นราชประสงค ์

มตคิณะกรรมการฯ ไดม้มีตรัิบทราบและเห็นชอบหลักเกณฑก์ารพจิารณาใหค้วาม
ชว่ยเหลอืตามมาตรการใหค้วามชว่ยเหลอืกรณีคา่จา้งพนักงานแกผู่ป้ระกอบการทีรั่กษา
สภาพ การจา้งงานของสมาคมผูป้ระกอบการวสิาหกจิยา่นราชประสงค ์ตามทีเ่สนอ 

1.3 มาตรการชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการตา่งชาตทิีไ่ดร้บัผลกระทบจากการชุมนมุ 

คณะกรรมการฯ ไดม้มีตรัิบทราบรายงานการประชมุรว่มกันระหวา่งประธานผูแ้ทน
การคา้ไทย หอการคา้รว่มตา่งประเทศในประเทศไทย กลุม่ทีไ่ดรั้บผลกระทบจากการ
ชมุนุม สมาคม ธนาคารไทย วา่ ผูป้ระกอบการตา่งชาตมิสีทิธทิีจ่ะไดรั้บการเยยีวยา
เทา่กับผูป้ระกอบการไทย ยกเวน้เรือ่งการไดรั้บเงนิกูด้อกเบีย้ต า่จากธนาคารพัฒนา
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย ซึง่กฎหมายไมอ่นุญาตใหก้ระท าได ้
อยา่งไรก็ตาม สมาคมธนาคารไทยไดข้อความรว่มมอืธนาคารพาณชิยท์ีใ่หกู้แ้ก่
ผูป้ระกอบการตา่งชาตทิีไ่ดรั้บผลกระทบในการขยายระยะเวลาใชค้นืเงนิกูแ้ลว้ ทัง้นี ้จาก
ขอ้มลูทีป่ระธานหอการคา้รว่มตา่งประเทศฯ ขอรับจากผูป้ระกอบการตา่งชาต ิไมป่รากฏ
วา่ ผูป้ระกอบการรายใดตดิใจทีจ่ะเรยีกรอ้งสทิธเิพิม่เตมิในความเสยีหายทีไ่ดรั้บจากเหตุ
เพลงิไหม ้โดยขอ้มลูทีไ่ดรั้บเป็นกรณีการสญูเสยีรายไดจ้ากการทีล่กูคา้ลดลงในชว่ง
ดังกลา่ว ซึง่ไมอ่ยูใ่นมาตรการทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืของคณะกรรมการฯ อยา่งไรก็ตาม 
ประธานหอการคา้รว่มตา่งประเทศฯ รับทีจ่ะแจง้ใหผู้ป้ระกอบการตา่งชาตทิราบถงึสทิธิ
ในการเจรจาขอขยายระยะเวลาการใชค้นืเงนิกูต้ามทีไ่ดรั้บแจง้จากสมาคมธนาคารไทย
ดว้ยแลว้ 

1.4 มาตรการชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการทีม่ปีระกนัภยัซึง่ไดร้บัความเสยีหายจาก
เพลงิไหม ้(มาตรการสนิเชือ่เพือ่ชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการทีไ่ดร้บัผลกระทบจาก
การชุมนมุทางการเมอืงทีย่งัไมไ่ดร้บัการ ชดเชยจากบรษิทัประกนัภยั) 

ประธานผูแ้ทนการคา้ไทยไดร้ายงานผลสรปุมาตรการสนิเชือ่เพือ่ชว่ยเหลอื
ผูป้ระกอบการทีไ่ดรั้บผลกระทบจากการชมุนุมทีย่ังไมไ่ดรั้บคา่สนิไหมทดแทนจากบรษัิท
ประกันภัย โดยสนิเชือ่ดังกลา่วมวีตัถปุระสงคใ์นการ ชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการซึง่ถกูเพลงิ
ไหมแ้ละยังไมไ่ดรั้บคา่สนิไหมทดแทนจากบรษัิทประกันภัยและอยูร่ะหวา่งด าเนนิการ
เรยีกรอ้งสทิธ ิเพือ่น าไปใชใ้นการปรับปรงุสถานประกอบการหรอืสตอ๊กสนิคา้ทีไ่ดรั้บ
ความเสยีหายจากเหตเุพลงิไหม ้หรอืความเสยีหายทีเ่กีย่วเนือ่งจากเหตเุพลงิไหม ้และ
จากขอ้มลูของส านักงานคณะกรรมการก ากับและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกันภัย 
(คปภ.) มจี านวนผูเ้อาประกันภัย 871 ราย โดยในจ านวนนีย้ังไมแ่จง้รายละเอยีดความ
เสยีหาย 284 ราย ในการนี ้ส านักงาน คปภ. ไดจ้ าแนกเป็น ผูเ้อาประกันภัยทีไ่ดรั้บความ
เสยีหายไมเ่กนิ 1 ลา้นบาท จ านวน 411 ราย และผูเ้อาประกันภัยทีไ่ดรั้บความเสยีหาย
ไมเ่กนิ 5 ลา้นบาท จ านวน 515 ราย รวมเป็นวงเงนิคา่เสยีหายประมาณ 2,700 กวา่ลา้น
บาท 

มตคิณะกรรมการฯ คณะกรรมการฯ ไดพ้จิารณาเห็นวา่ ขณะนี้ รัฐบาลไดส้นับสนุน
สนิเชือ่ผา่น ธพว. เพือ่ชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการทีไ่ดรั้บผลกระทบจากการชมุนุมทัง้ทีถ่กู
เพลงิไหมแ้ละไมไ่ดถ้กูเพลงิไหม ้ทัง้ในลักษณะ Clean Loan และ Soft Loan ไปแลว้
รวม 10,000 ลา้นบาท และขณะนีย้ังมวีงเงนิสนิเชือ่ดังกลา่วเหลอือยูบ่างสว่น ดังนัน้ 
เพือ่มใิหเ้กดิความสบัสนในทางปฏบิัต ิจงึเห็นควรใหน้ าวงเงนิสนิเชือ่ 10,000 ลา้นบาท
ดังกลา่วมาใชส้นับสนุนมาตรการสนิเชือ่เพือ่ชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการทีไ่ดรั้บผลกระทบ
จากการชมุนุมทีย่ังไมไ่ดรั้บคา่สนิไหมทดแทนจากบรษัิทประกันภัยดว้ย หากไมเ่พยีงพอ



จงึขออนุมัตเิพิม่เตมิ และมอบหมายใหก้ระทรวงการคลัง ประธานผูแ้ทนการคา้ไทย และ 
ธพว. รับไปก าหนดเงือ่นไขการใหส้นิเชือ่ โดยรับขอ้สงัเกตของคณะกรรมการฯ ไป
พจิารณา ในเรือ่งวงเงนิสนิเชือ่ทีจ่ะใหผู้ป้ระกอบการแตล่ะราย เรือ่งอัตราดอกเบีย้ซึง่เห็น
วา่น่าจะใชอ้ัตราคงทีร่อ้ยละ 3 เป็นเวลา 6 ปี เชน่เดยีวกับอัตราดอกเบีย้ของ Soft Loan 
เพือ่ไมใ่หเ้กดิความลักลั่น รวมทัง้ เรือ่งหลักฐานทางคดทีีจ่ะน ามาใชเ้ป็นหลักประกัน
เงนิกู ้และโดยทีก่ารใหส้นิเชือ่ตามมาตรการนีย้ดึโยงกับเรือ่งการเรยีกรอ้งสทิธจิากบรษัิท
ประกันภัย ดังนัน้ ในภายหลังเมือ่มขีอ้ยตุวิา่ บรษัิทประกันภัยตอ้งจา่ยคา่สนิไหมทดแทน
ใหแ้ก ่ผูกู้ซ้ ึง่เป็นผูเ้อาประกันภัยแลว้ เห็นควรใหม้กีารโอนสทิธดิังกลา่วจากผูกู้เ้ป็น 
Prepayment ดว้ย ทัง้นี ้หากผลการประชมุของกระทรวงการคลัง ประธานผูแ้ทนการคา้
ไทย และ ธพว. เป็นประการใด ใหน้ าเสนอรัฐมนตรวีา่การกระทรวงการคลังเพือ่พจิารณา 
และใหก้ระทรวงการคลังเรง่น าเรือ่งนีเ้สนอคณะรัฐมนตรตีอ่ไป 

1.5 การขอขยายเวลาเชา่พืน้ทีก่ารรถไฟแหง่ประเทศไทยของหา้งสรรพสนิคา้
เซ็นทรลัลาดพรา้ว 

กระทรวงคมนาคม โดยการรถไฟแหง่ประเทศไทย ไดร้ายงานความคบืหนา้การ
ด าเนนิการตามมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่25 พฤษภาคม 2553 สรปุไดว้า่ การขอขยาย
เวลาเชา่พืน้ทีข่องการรถไฟแหง่ประเทศไทย เป็นโครงการพัฒนาทีด่นิทีม่มีลูคา่มากกวา่ 
1,000 ลา้นบาท การด าเนนิการจงึตอ้งเป็นไปตามพระราชบัญญัตวิา่ดว้ยการใหเ้อกชน
เขา้รว่มงานหรอืด าเนนิการในกจิการของรัฐ พ.ศ. 2535 ซึง่การรถไฟแหง่ประเทศไทยจะ
จัดประชมุหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ และ
ส านักงานรัฐมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคม ในวนัที ่18 สงิหาคม 2553 

มตคิณะกรรมการฯ คณะกรรมการฯ ไดพ้จิารณาแลว้ มมีตมิอบหมายใหฝ่้ายเลขานุการ
ฯ ตดิตามผลการประชมุดงักลา่วเพือ่น าเสนอคณะรัฐมนตรไีดรั้บทราบเป็นความคบืหนา้
ซึง่ฝ่ายเลขานุการฯ ไดด้ าเนนิการตามมตคิณะกรรมการฯ แลว้ ปรากฏความคบืหนา้วา่ 
การรถไฟแหง่ประเทศไทยไดจั้ดประชมุหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ ปรากฏผลการประชมุ
โดยสรปุวา่ การจะเลือ่นเวลาปิดปรับปรงุหา้งสรรพสนิคา้เซ็นทรัลลาดพรา้วออกไป และ
ขยายเวลาเชา่พืน้ทีข่องการรถไฟแหง่ประเทศไทย จากเดมิออกไปอกี 1 ปี ถอืเป็นเรือ่ง
ทีม่ผีลตอ่การเปลีย่นแปลงสาระส าคัญของโครงการ หรอืเป็นเรือ่งเกีย่วกับผลประโยชน์
ของรัฐ หรอืเป็นกรณีการแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาทีม่ผีลเป็นการแกไ้ขเปลีย่นแปลง
สาระส าคัญของโครงการ การรถไฟแหง่ประเทศไทยจะรายงานคณะกรรมการ
ประสานงานตามมาตรา 22 แหง่พระราชบัญญัตวิา่ดว้ยการใหเ้อกชนเขา้รว่มงานหรอื
ด าเนนิการในกจิการของรัฐ พ.ศ. 2535 พจิารณาเพือ่น าเสนอรัฐมนตรกีระทรวงเจา้สงักัด
และคณะรัฐมนตรพีจิารณาใหค้วามเห็นชอบตอ่ไป 

1.6 มาตรการชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการซึง่ไดร้บัผลกระทบเกีย่วเนือ่งกบั
เหตกุารณ์ชุมนมุ กรณีผูป้ระกอบการทีท่รพัยส์นิถกูเพลงิไหมอ้นัเนือ่งมาจากการ
ชุมนมุโดยตรงเมือ่วนัที ่19 พฤษภาคม 2553 และรกัษาสภาพการจา้งงานไว ้

ฝ่ายเลขานุการฯ ไดร้ายงานวา่ เดมิคณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิมือ่วนัที ่8 มถินุายน 2553 
อนุมัตงิบกลาง รายการเงนิส ารองจา่ยเพือ่กรณีฉุกเฉนิหรอืจ าเป็น ประเภทเงนิอดุหนุน
ท่ัวไป เพือ่ชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการและลกูจา้งทีไ่ดรั้บผลกระทบจากการชมุนุม เพิม่เตมิ
จากมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่25 พฤษภาคม 2553 โดยเป็นผูป้ระกอบการทีท่รัพยส์นิถกู
เพลงิไหมอ้ันเนือ่งมาจากการชมุนุมโดยตรงเมือ่วนัที ่19 พฤษภาคม 2553 และรักษา
สภาพการจา้งงานไว ้โดยเฉพาะบรเิวณพืน้ทีส่ยามสแควรแ์ละหา้งสรรพสนิคา้เซ็นเตอร ์
วนั รวมจ านวนพนักงาน 2,425 คน เป็นเงนิ 25,607,369 บาท แลว้นัน้ 



บัดนี ้มผีูป้ระกอบการทีท่รัพยส์นิถกูเพลงิไหมอ้ันเนือ่งมาจากการชมุนุมโดยตรงแจง้
ขอรับการชว่ยเหลอืคา่ใชจ้า่ยพนักงานเพิม่เตมิจากทีค่ณะรัฐมนตรไีดม้มีตอินุมัตไิปแลว้ 
ฝ่ายเลขานุการ จงึไดร้วบรวมขอ้มลูผูป้ระกอบการทีท่รัพยส์นิถกูเพลงิไหมอ้ัน
เนือ่งมาจากการชมุนุมดังกลา่ว เพือ่น าเสนอคณะกรรมการฯ พจิารณาใหค้วามชว่ยเหลอื
เรือ่งคา่ใชจ้า่ยพนักงานจ านวนหนึง่เดอืนเพิม่เตมิ รวมจ านวนผูป้ระกอบการ 975 ราย 
จ านวนพนักงาน 9,541 คน เป็นเงนิ 106,292,280 บาท 

มตคิณะกรรมการฯ คณะกรรมการฯ พจิารณาเห็นวา่ การขอรับความชว่ยเหลอืดังกลา่ว
เป็นไปตามกรอบทีค่ณะรัฐมนตรไีดเ้คยมมีตไิว ้คณะกรรมการฯ จงึมมีตใิหฝ่้ายเลขานุการ
ฯ น าเรือ่งเสนอคณะรัฐมนตรเีพือ่ขออนุมัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปี 2553 งบกลาง 
รายการเงนิส ารองจา่ยเพือ่กรณีฉุกเฉนิหรอืจ าเป็น ประเภทเงนิอดุหนุนท่ัวไป จ านวน 
106,292,280 บาท ใหส้ านักงานประกันสงัคม เพือ่ชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการซึง่รักษา
สภาพการจา้งไว ้โดยใชห้ลักเกณฑ ์วธิปีฏบิัตใินการจา่ยเงนิชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการและ
ลกูจา้งทีไ่ดรั้บผลกระทบจากการชมุนุม กรณีคา่จา้งทีค่ณะรัฐมนตรไีดเ้คยใหค้วาม
เห็นชอบไวแ้ลว้ 

1.7 มาตรการผอ่นผนัขยายเวลาการยืน่แบบและช าระภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ 
ส าหรบัปีภาษ ี2552 

มตคิณะกรรมการฯ คณะกรรมการฯ ไดพ้จิารณาเห็นวา่ ขณะนี้ ผลกระทบจาก
เหตกุารณ์ชมุนุมไดค้ลีค่ลายลงไปมากแลว้ ในสว่นของผูป้ระกอบการทีไ่ดรั้บผลกระทบ
สามารถด าเนนิธรุกจิไดแ้ลว้ เห็นควรทีจ่ะผอ่นช าระคา่ภาษีโรงเรอืนและทีด่นิไดต้ามปกติ
แลว้ จงึเห็นสมควรใหค้วามชว่ยเหลอืโดยผอ่นผันการช าระภาษีโรงเรอืนและทีด่นิส าหรับ
ปีภาษี 2552 เฉพาะในสว่นของผูป้ระกอบการทีถ่กูเพลงิไหมจ้ากการชมุนุมโดยตรงหรอื
ไดรั้บความเสยีหายเกีย่วเนือ่งจากเพลงิไหม ้เชน่ น ้าดับเพลงิ สารเคม ีและควนัไฟ และ
มอบหมายใหก้รงุเทพมหานครรับไปส ารวจขอ้มลูตวัเลขผูป้ระกอบการทีถ่กูเพลงิไหม ้ที่
ประสงคจ์ะขอผอ่นผันการช าระภาษีโรงเรอืนและทีด่นิ และจ านวนงบประมาณทีจ่ะขอรับ
การสนับสนุน เพือ่ใหฝ่้ายเลขานุการฯ น าเสนอคณะรัฐมนตรตีอ่ไป ซึง่ตอ่มา
กรงุเทพมหานครไดม้หีนังสอืแจง้ขอ้มลูผูป้ระกอบการทีไ่ดรั้บผลกระทบจากการชมุนุม
กรณีเพลงิไหม ้จ านวน 4 ราย รวมเป็นเงนิภาษี 63,252,038.65 บาท คดิเป็นเงนิเพิม่ที่
ขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นเงนิ 6,325,203.87 บาท 

1.8 การเชา่พืน้ทีห่า้งสรรพสนิคา้แฟช ัน่มอลลเ์พือ่ชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการซึง่ถกู
เพลงิไหมจ้ากหา้งเซ็นเตอร ์วนั 

มตคิณะกรรมการฯ คณะกรรมการฯ ไดพ้จิารณาเห็นวา่ กรณีดังกลา่วเป็นเรือ่งคา่เชา่ 
ซึง่เดมิคณะรัฐมนตรไีดเ้คยมมีตมิอบหมายใหส้ านักงานปลัดกระทรวงแรงงานเป็นหน่วย
ด าเนนิการเรือ่งคา่ใชจ้า่ยคา่เชา่ใหแ้ก ่ผูป้ระกอบการซึง่ไดรั้บผลกระทบจากการชมุนุม 
คณะกรรมการฯ จงึมมีตมิอบหมายใหส้ านักงานปลัดกระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงาน
ด าเนนิการเรือ่งการเชา่พืน้ทีห่า้งสรรพสนิคา้แฟชัน่มอลลเ์พือ่ชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการซึง่
ถกูเพลงิไหมจ้ากหา้ง เซ็นเตอร ์วนั โดยใหส้ านักงานปลัดกระทรวงแรงงานขอรับการ
จัดสรรงบประมาณ ก าหนดหลักเกณฑ ์และเบกิจา่ยงบประมาณใหแ้กธ่นาคารทสิโก ้
จ ากัด (มหาชน) ตามพืน้ทีท่ีใ่ชจ้รงิ ภายในกรอบวงเงนิงบประมาณทีค่ณะรัฐมนตรไีด ้
อนุมัตใินหลักการไวเ้มือ่วนัที ่8 มถินุายน 2553 ตอ่ไป 

1.9 การยตุภิารกจิของคณะกรรมการชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการและลกูจา้งทีไ่ดร้บั
ผลกระทบจากการชุมนุม 



คณะกรรมการฯ ไดพ้จิารณาเห็นวา่ ขณะนี้ การด าเนนิการชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการ
และลกูจา้งทีไ่ดรั้บผลกระทบจากการชมุนุมไดด้ าเนนิการมาตัง้แตเ่ดอืนเมษายน 2553 
จนลลุว่งและมมีาตรการใหค้วามชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการและลกูจา้งทีไ่ดรั้บผลกระทบ
จากการชมุนุม จนตอ้งปิดกจิการชัว่คราว และผูป้ระกอบการและลกูจา้งทีป่ระสบเหตุ
เพลงิไหมอ้ันเนือ่งมาจากการชมุนุมเมือ่วนัที ่19 พฤษภาคม 2553 โดยสรปุมาตรการ
ชว่ยเหลอืผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการชมุนุมเป็นเอกสารไวแ้ลว้ และการใหค้วามชว่ยเหลอื
ไดก้ าหนดเป็นนโยบายและมอบหมายใหส้ว่นราชการรับไปปฏบิัตใิหบ้ังเกดิผลเป็น
รปูธรรมแลว้ คณะกรรมการฯ จงึมมีตเิห็นสมควรน าเสนอคณะรัฐมนตรเีพือ่ยตุภิารกจินับ
แตค่ณะรัฐมนตรมีมีตเิป็นตน้ไป ทัง้นี ้หลังจากยตุภิารกจิของคณะกรรมการฯ แลว้ 

 1.9.1 หากมปัีญหาทีเ่กดิจากการปฏบิัตติามมาตรการชว่ยเหลอื 
เห็นสมควรใหส้ว่นราชการ ตา่ง ๆ ทีไ่ดรั้บมอบหมายใหด้ าเนนิการในแต่
ละมาตรการเป็นผูว้นิจิฉัยและแกไ้ขปัญหา  

 1.9.2 หากมปัีญหาทีเ่ป็นเรือ่งส าคัญหรอืกรณีจ าเป็นนอกเหนอืจากขอ้ 
1.9.1 เห็นสมควรใหเ้ลขาธกิารนายกรัฐมนตรเีป็นผูพ้จิารณา และแจง้ให ้
สว่นราชการไดด้ าเนนิการตอ่ไป  

 

14. เร ือ่ง การแกไ้ขปญัหาการใชเ้ทคโนโลยกีารสือ่สารขอ้ความเสยีงผา่นระบบ
เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตในรปูแบบ VOIP ในลกัษณะอาชญากรรมขา้มชาตแิละ
ความม ัน่คง 

คณะรัฐมนตรเีห็นชอบใหก้ระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเป็นเจา้ภาพใน
การแกไ้ขปัญหาเชงิบรูณาการโดยเชญิผูแ้ทนหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เขา้รว่มหารอื 
ก าหนดแนวทางในการจัดระเบยีบควบคมุการใชร้ะบบ VOIP อยา่งเป็นรปูธรรมโดยดว่น 
ตามทีก่ระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเสนอ 

สาระส าคญัของเร ือ่ง 

1. กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร เสนอวา่ เทคโนโลยกีาร
สือ่สารขอ้ความเสยีงผา่นระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต ในรปูแบบ VOIP 
(Voice Over Internet Protocol) ก าลังเป็นทีน่ยิมและมกีารใชก้ันอยา่ง
แพรห่ลายกวา้งขวาง เนือ่งจากมคีา่ใชจ้า่ยหรอืตน้ทนุต า่ ประหยัด
คา่ใชจ้า่ยและมปีระสทิธภิาพสงู ปัจจบุันมบีรษัิททีไ่ดรั้บใบอนุญาตให ้
ประกอบกจิการเป็นผูใ้หบ้รกิาร VOIP (VOIP gateway) จากส านักงาน
คณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาตจิ านวนหลายราย ซึง่มคีวาม
จ าเป็นในการป้องกันการใชเ้ทคโนโลยกีารสือ่สารขอ้ความเสยีงผา่น
ระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตในรปูแบบ VOIP ในลักษณะอาชญากรรมขา้ม
ชาต ิแตทั่ง้นี ้การจัดระเบยีบหรอืการจัดระบบเพือ่ควบคมุการใชง้าน โดย
ภาครัฐ ยังขาดความเครง่ครัดเพยีงพอ ท าใหย้ากตอ่การสบืสวนหา
แหลง่ทีม่าหรอืการควบคมุขอ้มลูขา่วสารเพือ่ความมั่นคง ประกอบกับการ
ด าเนนิการในรปูแบบบรกิาร VOIP ทีถ่กูน าไปใชอ้ยา่งไมถ่กูตอ้งอาจ
กอ่ใหเ้กดิความเสยีหายทางธรุกจิ สงัคม ทัง้ทางตรงและทางออ้ม หาก
รัฐบาลไมห่ันมาสนใจในการแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ อาจเป็นภัยตอ่ความ
มั่นคง สงัคมและเศรษฐกจิของประเทศได ้ 

2. กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ในฐานะผูม้อี านาจ
เกีย่วกับการด าเนนิการเพือ่ป้องกันและปราบปรามการกระท าความผดิ



ทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของประเทศ รวมทัง้เฝ้าระวงั
และตดิตามสถานการณ์ บรูณาการการท างานกับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และหน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการกระท าความผดิทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
พจิารณาแลว้เห็นวา่ การใชบ้รกิารโทรศัพทพ์ืน้ฐานหรอื
โทรศัพทเ์คลือ่นทีเ่มือ่ผูเ้รยีกซึง่อยูต่า่งประเทศ (A Number) ใชบ้รกิาร
โทรศัพทแ์บบ VOIP โทรเขา้หาเครือ่งผูรั้บ (B Number) จะไมป่รากฏ
เลขหมายตน้ทางทีแ่ทจ้รงิ แตจ่ะปรากฏเลขหมายของผูใ้หบ้รกิาร VOIP 
แทน หรอืไมป่รากฏ เลขหมาย (Private Number/Unknown Number) 
หรอืปรากฏเป็นเลขหมายปลอม ทัง้นี ้ข ึน้อยูก่ับระบบทีบ่รษัิท VOIP 
Gateway ไดต้ัง้ไว ้การไมจั่ดระเบยีบในการสรา้งหมายเลขตัวแทนบรษัิท
ทีไ่ดรั้บอนุญาต (User Agent) ดังกลา่วนอกจากท าใหย้ากตอ่การ
สบืสวนถงึแหลง่ทีม่าของสญัญาณแลว้ ยังเป็นชอ่งทางของผูแ้สวงหา
ประโยชนต์อ่โครงการพืน้ฐานเครอืขา่ยการสือ่สารภายในประเทศ เชน่ มี
การตดิตัง้ระบบ VOIP โดยไมไ่ดรั้บอนุญาต มขีบวนการอาชญากรรมหรอื
ผูไ้มห่วงัดเีขา้มาใชบ้รกิารผา่นระบบ  

ดังนัน้ ในการด าเนนิการสบืสวน สอบสวน จับกมุ ตอ้งอาศัยความรว่มมอืกับสว่นราชการ
อืน่ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในและตา่งประเทศ เพือ่ใหส้อดคลอ้งตอ่ภารกจิและการด าเนนิงานของ
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ในสภาพปัญหาและความทา้ทายที่
เกดิขึน้ในปัจจบุันและแนวโนม้ในอนาคต เห็นควรเสนอตอ่คณะรัฐมนตรใีหค้วามเห็นชอบ
ใหก้ระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเป็นเจา้ภาพในการแกไ้ขปัญหาเชงิ
บรูณาการโดยเชญิผูแ้ทนหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิส านักงานคณะกรรมการกจิการ
โทรคมนาคมแหง่ชาต ิส านักงานต ารวจแหง่ชาต ิกรมสอบสวนคดพีเิศษ ส านักขา่วกรอง
แหง่ชาต ิส านักงานสภาความมั่นคงแหง่ชาต ิผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต บรษัิททโีอท ี
จ ากัด (มหาชน) บรษัิท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) เป็นตน้ เขา้ร่วมหารอื 
ก าหนดแนวทางในการจัดระเบยีบควบคมุการใชง้านระบบ VOIP อยา่งเป็นรปูธรรมโดย
ดว่น 

 

ตา่งประเทศ 

 

15. เร ือ่ง การปฏริปูอ านาจการออกเสยีงและการมสีว่นรว่มของประเทศก าลงั
พฒันาและการเพิม่ทนุ สามญัท ัว่ไป ปี 2553 ของกลุม่ธนาคารโลก 

คณะรัฐมนตรเีห็นชอบตามทีก่ระทรวงการคลังเสนอ ทัง้ 2 ขอ้ ดังนี ้

1. เห็นชอบการซือ้หุน้เพือ่เพิม่ทนุแบบเฉพาะเจาะจงและการซือ้หุน้เพือ่เพิม่
ทนุสามัญท่ัวไปของ IBRD ใน วงเงนิรวมประมาณ 1,171 ลา้นบาทใน
ระยะเวลา 5 ปี และใหส้ง่เรือ่งใหรั้ฐสภาพจิารณาใหค้วามเห็นชอบกอ่น
ด าเนนิการตอ่ไป  

2. เห็นชอบการปฏริปูอ านาจการออกเสยีงและการมสีว่นรว่มของประเทศ
ก าลังพัฒนาและการเพิม่ทนุสามัญปี 2553 ของ IFC ในวงเงนิประมาณ 
30 ลา้นบาท เพือ่ใหก้ระทรวงการคลังด าเนนิการในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งตอ่ไป
และ ขอรับจัดสรรเงนิงบประมาณประจ าปี 2554 จากส านักงบประมาณ 



วงเงนิประมาณ 30 ลา้นบาท ในระยะเวลา 3 ปี (ปีงบประมาณ 2554-
2556)  

ขอ้เท็จจรงิ 

กระทรวงการคลังเสนอวา่ 

1. ตามฉันทามตมิอนเทอรเ์รยใ์นปี 2545 (The 2002 Monterrey 
Consensus) ทีป่ระชมุสนับสนุนใหธ้นาคารโลกและกองทนุการเงนิ
ระหวา่งประเทศสง่เสรมิใหม้กีารเพิม่เสยีงและการมสีว่นรว่มของประเทศ
สมาชกิก าลังพัฒนาในการตัดสนิใจ การสือ่สารระหวา่งกัน เพือ่
ตอบสนองความตอ้งการและการแกไ้ขปัญหาเพือ่การพัฒนาส าหรับ
ประเทศ เหลา่นัน้  

2. ธนาคารโลกไดส้ง่เสรมิใหม้กีารเพิม่เสยีงและการมสีว่นรว่มของประเทศ
สมาชกิก าลังพัฒนาอยา่ง ตอ่เนือ่ง โดยทีป่ระชมุคณะกรรมการพัฒนาการ
ของธนาคารโลก มมีตเิห็นชอบในการทบทวนขอ้เสนอของคณะ
กรรมการบรหิารในการด าเนนิการปฏริปูเรือ่งการเพิม่เสยีงและการมสีว่น
รว่มของประเทศสมาชกิก าลังพัฒนาและเรยีกรอ้งใหเ้รง่ด าเนนิการปฏริปู
ดังกลา่วใหแ้ลว้เสร็จภายในปี 2553  

3. ธนาคารโลกไดข้อใหรั้ฐมนตรวีา่การกระทรวงการคลังในฐานะผูว้า่การ
ของไทยในธนาคารโลกพจิารณาลงคะแนนในแบบฟอรม์รา่งขอ้มติ
เกีย่วกับการปฏริปูอ านาจการออกเสยีงและการมสีว่นรว่มของประเทศ
ก าลังพัฒนาและการเพิม่ทนุสามัญปี 2553 ของกลุม่ธนาคารโลก  

4. การปฏริปูอ านาจการออกเสยีง ฯ และการเพิม่ทนุใน IBRD สง่ผลท าให ้
อ านาจการออกเสยีงของกลุม่ออกเสยีงของไทย (ประกอบดว้ยสมาชกิ 
11 ประเทศ ไดแ้ก ่บรไูนดารสุซาลาม ฟิจ ิอนิโดนเีซยี ลาว มาเลเซยี 
พมา่ เนปาล สงิคโปร ์ไทย ตองกา้ และเวยีดนาม) เพิม่ขึน้จากเดมิรอ้ย
ละ 2.54 เป็นรอ้ยละ 3 ของอ านาจการออกเสยีงทัง้หมด และประเทศ
ไทยจะมอี านาจการออกเสยีงเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 0.41 เป็นรอ้ยละ 0.49 
ท าใหป้ระเทศไทยมภีาระผกูพันทีต่อ้งช าระเพือ่เพิม่อ านาจการออกเสยีง
ดังกลา่ว รวมเป็นเงนิทัง้ส ิน้ 34.45 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ ประมาณ 1,171 
ลา้นบาท (อัตราแลกเปลีย่น 1 เหรยีญสหรัฐฯ เทา่กับ 34 บาท) 
ประกอบดว้ย  

o 4.1 ซือ้หุน้เพิม่ทนุแบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 2,417 หุน้ โดยจะ
ช าระสว่นทีเ่รยีกช าระทันท ี(Paid In) รอ้ยละ 6 คดิเป็นเงนิ
จ านวน 17.50 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ โดยมรีะยะเวลาช าระภายใน 4 
ปี  

o 4.2 ซือ้หุน้เพือ่เพิม่ทนุสามัญท่ัวไป จ านวน 2,342 หุน้ โดยจะ
ช าระสว่นทีเ่รยีกช าระทันท ี(Paid In) รอ้ยละ 6 คดิเป็นเงนิ
จ านวน 16.95 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ โดยมรีะยะเวลาช าระภายใน 5 
ปี ซึง่การซือ้หุน้เพือ่เพิม่ทนุแบบเฉพาะเจาะจงและการซือ้หุน้เพือ่
เพิม่ทนุสามัญท่ัวไปของ BIRD ครัง้นี ้ในวงเงนิรวมประมาณ 
1,171 ลา้นบาท ในระยะเวลา 5 ปี มผีลกระทบตอ่งบประมาณ
ของประเทศอยา่งมนัียส าคัญ เนือ่งจากเป็นการผกูพันงบประมาณ
ในระยะยาว ทัง้นี้ เรือ่งดังกลา่วจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก
รัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย มาตรา 190 วรรค 
2 กอ่นใชเ้ป็นทา่ทขีองไทยในการเพิม่ทนุของธนาคารฯ ดังกลา่ว  



5. การเพิม่ทนุแบบพเิศษของ IFC จ านวน 200 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ ท าให ้
ประเทศไทยมภีาระผกูพันทีจ่ะตอ้งซือ้หุน้เพือ่เพิม่ทนุแบบเฉพาะเจาะจง 
จ านวน 836 หุน้ เพือ่รักษาอ านาจการออกเสยีงของประเทศไทยใหเ้ทา่
เดมิทีร่อ้ยละ 0.46 ของอ านาจเสยีงทัง้หมด โดยจะมกีารช าระเต็มจ านวน 
คดิเป็นเงนิจ านวน 0.84 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ หรอืประมาณ 30 ลา้นบาท
ในระยะเวลา 3 ปี ไมม่ผีลกระทบตอ่งบประมาณของประเทศอยา่งมี
นัยส าคัญ เนือ่งจากจ านวนเงนิทีใ่ชจ้า่ยในแตล่ะปีไมเ่กนิ 10 ลา้นบาท 
แตจ่ะตอ้งขอรับจัดสรรเงนิงบประมาณประจ าปี 2554 จากส านัก
งบประมาณ วงเงนิประมาณ 30 ลา้นบาทในระยะเวลา 3 ปี (ปีงบประมาณ 
2554- 2556)  

 

16. เร ือ่ง ขอ้ตกลงระหวา่งรฐับาลไทยกบัองคก์ารอนามยัโลกเพือ่เป็นเจา้ภาพ
จดัการประชุมระดบัภมูภิาค 

คณะรัฐมนตรอีนุมัตติามทีก่ระทรวงสาธารณสขุเสนอ ทัง้ 3 ขอ้ ดังนี ้

1. อนุมัตกิารจัดท าและการลงนามในขอ้ตกลงระหวา่งรัฐบาลไทยกับ
องคก์ารอนามัยโลกเพือ่เป็นเจา้ภาพจัดการประชมุระดับภมูภิาค ทัง้นี ้
หากกอ่นลงนามมคีวามจ าเป็นตอ้งปรับปรงุแกไ้ขขอ้ตกลงฯ ในสว่นทีม่ใิช่

สาระส าคัญก็ขอใหก้ระทรวงสาธารณสขุหารอืรว่มกับกรมสนธสิญัญาและ
กฎหมาย กระทรวงการตา่งประเทศ เพือ่พจิารณาด าเนนิการในเรือ่งนัน้ ๆ 
แทนคณะรัฐมนตร ีโดยมติอ้งน าเสนอคณะรัฐมนตรเีพือ่พจิารณาอกีครัง้  

2. อนุมัตใิหป้ลดักระทรวงสาธารณสขุเป็นผูล้งนามในขอ้ตกลงฯ  
3. อนุมัตใิหก้ระทรวงการตา่งประเทศจัดท าหนังสอืมอบอ านาจเต็ม (Full 

Powers) ใหป้ลัดกระทรวง สาธารณสขุส าหรับการลงนามขอ้ตกลงฯ  

สาระส าคญัของเร ือ่ง 

ดว้ยกระทรวงสาธารณสขุจะเป็นเจา้ภาพจัด (1) การประชมุทีป่รกึษาอาวโุส (Senior 
Advisor's Meeting) ในวันที ่6 กันยายน 2553 (2) การประชมุรัฐมนตรสีาธารณสขุของ
ประเทศสมาชกิองคก์ารอนามัยโลกภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ครัง้ 28 (28th 
Meeting of Ministers of Health of Countries of WHO South - East Asia Region : 
HMM) ในวนัที ่7 กันยายน 2553 และ (3) การประชมุคณะกรรมการองคก์ารอนามัยโลก
ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้สมัยที ่63 (63rd Session of WHO Regional 
Committee for South East - Asia : RC) ระหวา่งวนัที ่8-10 กันยายน 2553 ณ 
โรงแรมรอยัล ออรค์ดิ เชอราตัน กรงุเทพฯ การนี ้กระทรวงสาธารณสขุจงึขอเสนอ
ขอ้ตกลงระหวา่งรัฐบาลไทยกับองคก์ารอนามัยโลกเพือ่เป็นเจา้ภาพจัดการประชมุ
ดังกลา่วนี ้มาเพือ่คณะรัฐมนตรพีจิารณา โดยเรือ่งนีเ้ขา้ขา่ยทีจ่ะตอ้งน าเสนอ
คณะรัฐมนตรตีามพระราชกฤษฎวีา่ดว้ยการเสนอเรือ่งและการประชมุคณะรัฐมนตร ีพ.ศ. 
2548 มาตรา 4 (7) เรือ่งทีเ่กีย่วกับความสมัพันธร์ะหวา่งประเทศหรอืเกีย่วกับองคก์าร
ระหวา่งประเทศทีม่ผีลผกูพันรัฐบาลไทย 

เร ือ่งเดมิ 

1. ความเป็นมาของเรือ่งทีจ่ะเสนอ 



 การประชมุดังกลา่วขา้งตน้ เป็นการประชมุประจ าปีขององคก์ารอนามัย
โลกในระดับภมูภิาค ซึง่มปีระเทศสมาชกิ 11 ประเทศ เขา้รว่มประชมุ 
ไดแ้ก ่บังกลาเทศ ภฏูาน เกาหลเีหนอื อนิเดยี อนิโดนเีซยี มัลดฟีส ์พมา่ 
เนปาล ศรลีังกา ไทย และตมิอร-์เลสเต โดยประเทศสมาชกิหมนุเวยีนกัน
เป็นเจา้ภาพ ส าหรับปี 2553 เป็นวาระทีป่ระเทศไทยจะตอ้งเป็นเจา้ภาพ
จัดการประชมุ  

 การประชมุทีป่รกึษาอาวโุส เป็นการประชมุระหวา่งทีป่รกึษาระดับอาวโุส
ของกระทรวงสาธารณสขุใน ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้โดยจัด 1 
วนักอ่นการประชมุ HMM  

 การประชมุ HMM เป็นการประชมุระดับรัฐมนตรซี ึง่ถอืเป็นเวทสีงูสดุของ
ประเทศสมาชกิองคก์ารอนามัยโลกภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตเ้พือ่
หารอืและผลักดันนโยบายความรว่มมอืดา้นสาธารณสขุในภมูภิาคฯ 
รวมทัง้ก าหนดแนวทางการด าเนนิงานของภมูภิาคใหส้อดคลอ้งกับขอ้มติ
สมัชชาอนามัยโลก  

 การประชมุ RC เป็นการประชมุคณะกรรมการภมูภิาคในระดับ
ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ เพือ่บรหิารจัดการดา้นงบประมาณ แผนงาน
ของประเทศสมาชกิในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ตลอดจนก าหนด
นโยบายความร่วมมอืดา้นสาธารณสขุในระดับภมูภิาครว่มกัน  

2. ผลการด าเนนิงานทีผ่า่นมา 

กระทรวงสาธารณสขุรว่มกับองคก์ารอนามัยโลกในการเตรยีมการเพือ่จัดการประชมุ
ดังกลา่วตัง้แตเ่ดอืนธันวาคม พ.ศ. 2552 ในเรือ่งสถานทีจั่ดการประชมุ ก าหนดการ
ประชมุและพจิารณาประเด็นส าคัญทางดา้นวชิาการส าหรับการประชมุดังกลา่ว พรอ้มทัง้
รว่มกันจัดท าขอ้ตกลงระหวา่งรัฐบาลไทยกับองคก์ารอนามัยโลกเพือ่เป็นเจา้ภาพจัดการ
ประชมุฯ โดยกระทรวงสาธารณสขุไดป้ระสานและสง่หนังสอืแจง้กระทรวงการ
ตา่งประเทศเพือ่ขอใหพ้จิารณาใหข้อ้คดิเห็นและขอ้เสนอแนะตอ่ขอ้ตกลงดงักลา่ว ซึง่
กระทรวงสาธารณสขุและองคก์ารอนามัยโลกไดป้รับแกไ้ขถอ้ยค าและสารัตถะของ
ขอ้ตกลงตามขอ้เสนอแนะของกระทรวงการตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ 

3. ความเรง่ดว่นของเรือ่ง 

กระทรวงสาธารณสขุจะตอ้งน าสง่ขอ้ตกลงฯ ทีทั่ง้สองฝ่ายลงนามแลว้ พรอ้มทัง้โอนเงนิ
สนับสนุน องคก์ารอนามัยโลกเพือ่จัดประชมุฯ จ านวน 50,000 เหรยีญสหรัฐ หรอื
ประมาณ 1,750,000 บาท (หนึง่ลา้นเจ็ดแสนหา้หมืน่บาทถว้น) (อัตราแลกเปลีย่น 1 
เหรยีญสหรัฐเทา่กับประมาณ 35 บาท) ใหแ้กอ่งคก์ารอนามัยโลกลว่งหนา้กอ่นการจัด
ประชมุดังกลา่ว แตไ่มเ่กนิวนัที ่31 สงิหาคม 2553 

 

17. เร ือ่ง การปรบัแกร้ายละเอยีดกรรมาธกิารในคณะกรรมาธกิารฝ่ายไทย
ส าหรบัคณะกรรมาธกิารรว่มระดบัสงูไทย - บาหเ์รน 

คณะรัฐมนตรเีห็นชอบเกีย่วกับการปรับแกร้ายละเอยีดกรรมาธกิารในคณะกรรมาธกิาร
ฝ่ายไทยส าหรับคณะกรรมาธกิารรว่มระดับสงูไทย - บาหเ์รน ตามทีก่ระทรวงการ
ตา่งประเทศเสนอ ดังนี ้



1. เพิม่กรรมาธกิารจากหน่วยราชการ จ านวน 3 แหง่คอื กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา และกระทรวงกลาโหม  

2. เพิม่กรรมาธกิารจากหน่วยงานเอกชน จ านวน 3 แหง่ คอื สมาคม
โรงพยาบาลไทย ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย และธนาคารเพือ่การ
สง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย  

3. เห็นชอบในหลักการทีจ่ะใหก้ระทรวงการตา่งประเทศ เชญิหน่วยงานทัง้
ภาคราชการและภาคเอกชนทีม่สีารัตถะเกีย่วขอ้งรว่มเป็นกรรมาธกิารได ้
โดยไมต่อ้งขออนุมัตจิากคณะรัฐมนตรอีกี ทัง้นีก้ระทรวงการตา่งประเทศ
จะแจง้หน่วยงานดังกลา่วแตง่ตัง้ผูแ้ทนหน่วยงานโดยตรวจสอบใหม้ี
ความสอดคลอ้งกับรัฐธรรมนูญแหง่ราชาณาจักรไทยและกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งตอ่ไป  

 

18. เร ือ่ง ขออนมุตักิารจดัท าและลงนามในบนัทกึความเขา้ใจวา่ดว้ยความ
รว่มมอืดา้นการเกษตรไทย-ภฏูาน 

คณะรัฐมนตรอีนุมัตติามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอทัง้ 4 ขอ้ดังนี ้

1. อนุมัตใิหจั้ดท าบันทกึความเขา้ใจระหวา่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แหง่ราชอาณาจักรไทยและกระทรวงเกษตรและป่าไมแ้หง่ราชอาณาจักร
ภฏูานวา่ดว้ยความร่วมมอืดา้นการเกษตร ตามรา่งที ่กษ. เสนอ  

2. อนุมัตใินหลักการวา่ กอ่นทีจ่ะมกีารลงนามหากมกีารแกไ้ขรา่งบันทกึ
ความเขา้ใจฯ ในประเด็นทีไ่มใ่ชห่ลักการส าคัญ ขอใหอ้ยูใ่นดลุยพนิจิ
ของ กษ. และกระทรวงการตา่งประเทศ (กต.)  

3. อนุมัตใิหรั้ฐมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรอืผูแ้ทนเป็นผูล้ง
นามในรา่งบันทกึความเขา้ใจฯ  

4. อนุมัตใิห ้กต. จัดท าหนังสอืมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ใหแ้ก่
รัฐมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ในการลงนามรา่งบันทกึ
ความเขา้ใจฯ  

สาระส าคญัของเร ือ่ง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) รายงานวา่ 

1. หลังจากทีค่ณะรัฐมนตรมีมีต ิ(2 เมษายน 2545) กษ. ไดจั้ดท าความตก
ลงวา่ดว้ยความร่วมมอืทางการเกษตรระหวา่งกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์แหง่ราชอาณาจักรไทย และกระทรวงเกษตรและป่าไมแ้หง่
ราชอาณาจักรภฏูาน เมือ่วันที ่5 เมษายน 2545 ณ กรงุทมิพ ู
ราชอาณาจักรภฏูาน ผูล้งนามฝ่ายไทย คอื นายประพัฒน ์ปัญญาชาติ
รักษ์ รัฐมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ในขณะนัน้) ผูล้ง
นามฝ่ายภฏูาน คอื Hon. Lyonpo Kinzang Dorji รัฐมนตรวีา่การ
กระทรวงเกษตรและป่าไม ้ความตกลงฯ มอีาย ุ5 ปี นับแตว่นัลงนาม 
หลังจากนัน้สามารถขยายระยะเวลาตอ่ไปไดอ้กี 2 ปี โดยมวีตัถปุระสงค์
เพือ่สง่เสรมิการถา่ยทอดเทคโนโลย ีการคา้ การฝึกอบรม และความ
รว่มมอืทางวชิาการดา้นการเกษตรระหวา่งกัน  

2. ผลการด าเนนิความรว่มมอืทีผ่า่นมามกีารใหค้วามชว่ยเหลอืและ
แลกเปลีย่นความรว่มมอืดา้นผูเ้ชีย่วชาญ การจัดการฝึกอบรม สมัมนา 



และแลกเปลีย่นการศกึษา ดงูานดา้นการเกษตร ปศสุตัว ์การพัฒนาการ
เกษตรทีส่งู การอนุรักษ์ และการจัดการทรัพยากรและความหลากหลาย
ทางชวีภาพ และการสง่เสรมิดา้นการคา้สนิคา้เกษตร และอืน่ ๆ ทีม่คีวาม
สนใจรว่มกัน  

3. เนือ่งดว้ยความตกลงฯ ฉบับดังกลา่วมอีาย ุ5 ปี และไดส้ ิน้สดุลงเมือ่วนัที ่
5 เมษายน 2550 กษ. และกระทรวงเกษตรและป่าไมภ้ฏูานเห็นพอ้ง
ตอ้งกันวา่ ความตกลงดังกลา่วกอ่ใหเ้กดิประโยชนด์า้นการพัฒนาการ
เกษตรและสง่เสรมิความสมัพันธร์ะหวา่งสองประเทศ จงึมกีารตอ่อายุ
ความตกลงฯ ไปอกี 2 ปี นับตัง้แตปี่ 2550 ซึง่ความตกลงฯ ไดห้มดอายุ
ลงอกีครัง้ในเดอืนเมษายน 2552 ทัง้สองฝ่ายจงึเห็นควรจัดท ารา่งบันทกึ
ความเขา้ใจวา่ดว้ยความรว่มมอืดา้นการเกษตรขึน้ใหมใ่หส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ์ปัจจบุัน โดยไมถ่อืวา่เป็นสนธสิญัญาระหวา่งรัฐบาลของ
ประเทศทัง้สอง มสีาระส าคัญครอบคลมุถงึความรว่มมอืทางวชิาการใน
ดา้นสตัว ์ประมง พชื ชลประทาน การจัดการดนิและน ้า การพัฒนากลุม่
เกษตรกรและสหกรณ ์มาตรการสขุอนามัยและสขุอนามัยพชืและ
มาตรฐานอาหาร การสง่เสรมิความรว่มมอืและการประสานงานภายใต ้
องคก์ารระหวา่งประเทศและองคก์รระดับภมูภิาคทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมี
วตัถปุระสงคเ์พือ่ใชเ้ป็นกรอบแนวทางการด าเนนิความรว่มมอืทาง
วชิาการดา้นการเกษตรระหวา่งรัฐบาลไทยและภฏูาน ในอนาคต  

4. กษ. ไดข้อให ้กต. พจิารณารา่งบันทกึความเขา้ใจฯ ดังกลา่ว ในประเด็น
ดา้นสารัตถะและขอทราบความเห็นในประเด็นทีเ่กีย่วกับมาตรา 190 ของ
รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซึง่ กต. โดยกรม
สนธสิญัญาและกฎหมายไดใ้หค้วามเห็นวา่ รา่งบันทกึความเขา้ใจฯ 
ดังกลา่ว ไมเ่ขา้ขา่ยสนธสิัญญาตามกฎหมายระหวา่งประเทศ และไม่
น่าจะเป็นหนังสอืสญัญาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแหง่
ราชอาณาจักรไทย 2550 แตอ่ยา่งไรก็ตาม รา่งบันทกึความเขา้ใจฯ ฉบับ
นี ้อาจมผีลผกูพันรัฐบาลไทยในเชงินโยบาย จงึควรพจิารณาเสนอให ้
คณะรัฐมนตรรัีบทราบและใหค้วามเห็นชอบในเชงินโยบายกอ่นการลง
นาม รวมทัง้ปรับปรงุถอ้ยค าในสารัตถะ ซึง่ กษ. ไดป้รับปรงุรา่งบันทกึ
ความเขา้ใจฯ ตามความเห็นของกรมสนธสิญัญาและกฎหมาย กต. 
เรยีบรอ้ยแลว้  

5. กษ. ไดพ้จิารณาแลว้เห็นวา่รา่งขอ้ตกลงดังกลา่วมสีาระส าคัญเป็นความ
รว่มมอืทางวชิาการในดา้นสตัว ์ประมง พชื ชลประทาน การจัดการดนิ
และน ้า การพัฒนากลุม่เกษตรกรและสหกรณ์ มาตรการสขุอนามัย และ
สขุอนามัยพชืและมาตรฐานอาหาร ซึง่ไมม่บีทเปลีย่นแปลงอาณาเขต
ไทยหรอืเขตพืน้ทีน่อกอาณาเขตซึง่ประเทศไทยมสีทิธอิธปิไตย หรอืมี
เขตอ านาจตามหนังสอืสญัญาหรอืตามกฎหมายระหวา่งประเทศ หรอืมี
ผลกระทบตอ่ความมั่นคงทางเศรษฐกจิหรอืสงัคมของประเทศอยา่ง
กวา้งขวาง จงึไมถ่อืเป็นหนังสอืสญัญาตามบทบัญญัตขิองรัฐธรรมนูญ
แหง่ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 190  

6. รัฐมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเดนิทางไปเยอืนภฏูานตาม
ค าเชญิของ Hon. Lyonpo Pema Gyamtsho รัฐมนตรวีา่การกระทรวง
เกษตรและป่าไมภ้ฏูานอยา่งเป็นทางการระหวา่งวนัที ่1 - 5 กันยายน 
2553 หากมกีารลงนามในบันทกึความเขา้ใจฯ ระหวา่งการเยอืนก็จะเป็น
ผลดใีนดา้นความสมัพันธร์ะหวา่งประเทศ  

 



19. เร ือ่ง รายงานผลการหารอืเพือ่แสวงหาลูท่างการคา้ การลงทนุระหวา่ง
ประเทศไทยและตะวนัออกกลาง 

คณะรัฐมนตรรัีบทราบรายงานผลการหารอืเพือ่แสวงหาลูท่างการคา้ การลงทนุระหวา่ง
ประเทศไทยและตะวนัออกกลาง ตามทีก่ระทรวงพาณชิยเ์สนอดังนี ้

กระทรวงพาณชิยไ์ดเ้ชญิคณะทตูประเทศตะวนัออกกลางในประเทศไทย (อหิรา่น ตรุก ี
และโอมาน) เดนิทางไปสามจังหวดัชายแดนภาคใต ้(สงขลา ปัตตาน ีและยะลา) เมือ่
วนัที ่10 กรกฎาคม 2553 โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ประชมุหารอืรว่มกับภาคธรุกจิและ
ศกึษาลูท่างทางการคา้การลงทนุระหวา่งประเทศไทยและประเทศตะวนัออกกลาง มผีล
การหารอื ดังนี ้

1. นโยบาย Lima Dasar รัฐมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงพาณชิยไ์ดม้อบนโยบาย
โครงการ Lima Dasar เพือ่ผลักดันความรว่มมอืใน 5 จังหวดัชายแดนภาคใต ้(สงขลา 
สตลู ยะลา ปัตตาน ีและนราธวิาส) กับ 5 รัฐภาคเหนอืของ มาเลเซยี (กลันตัน เคดะห ์
เปรัค ปะลสิ และปีนัง) ใน 5 สาขา คอื การคา้ การลงทนุ การทอ่งเทีย่ว ธรุกจิ โลจิ
สตกิส ์และ อตุสาหกรรมฮาลาล 

ทัง้นี ้จะมกีารประชมุสดุยอดผูน้ า Lima Dasar (Lima Dasar Summit) ระหวา่งผูว้า่
ราชการจังหวดั 5 จังหวดัชายแดนภาคใตข้องไทยและมขุมนตรขีอง 5 รัฐตอนเหนอืของ
มาเลเซยี โดยจะเชญินายกรัฐมนตรขีองทัง้สองประเทศเป็นประธานในการเปิดการ
ประชมุ ในระหวา่งวันที ่24 - 26 กันยายน 2553 ทีอ่ าเภอหาดใหญ ่จังหวดัสงขลา โดย
จะมกีารประชมุหารอืขยายการคา้การลงทนุสองฝ่าย กจิกรรม Business Forum จับคู่
ธรุกจิระหวา่งผูป้ระกอบการจาก 5 จังหวดัชายแดนภาคใต ้และ 5 รัฐตอนเหนอืของ
มาเลเซยี ใน 5 สาขาเศรษฐกจิ และกจิกรรม Trade Exhibition เพือ่จัดแสดงและ
จ าหน่ายสนิคา้ OTOP ของไทย และ ODOI (One District One Industry) ของ
มาเลเซยี 

2. การสง่เสรมิธุรกจิอาหารฮาลาล มหาวทิยาลัยอสิลามยะลา วทิยาเขตปัตตาน ีจะมี
สว่นในการสนับสนุนดา้นวชิาการ และการรับรองคณุภาพผลติภัณฑ ์โดยทา่นรัฐมนตรี
ชว่ยวา่การกระทรวงพาณชิยม์นีโยบายทีจ่ะขบัเคลือ่นยทุธศาสตรโ์ดยใชค้วามรว่มมอื
ของ 3 เสาหลักคอื ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควชิาการ ภายใต ้2 กลยทุธห์ลัก คอื กล
ยทุธ ์Food Science Development และ กลยทุธ ์Corporation University 

3. การคา้ การลงทนุกบัประเทศตะวนัออกกลาง สมาชกิกลุม่นักธรุกจิ 5 จังหวดั
ชายแดนภาคใต ้ไดเ้สนอประเด็นดา้นการพัฒนาศักยภาพ คณุภาพ และมาตรฐานสนิคา้
ผลติภัณฑ ์การผลักดันพระราชบัญญัตอิาหารฮาลาล การสนับสนุนทนุเพือ่พัฒนาและ
สง่เสรมิอตุสาหกรรมฮาลาล และการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว ตลอดจนการเอือ้อ านวย
ความสะดวกดา้นกฎระเบยีบในการผา่นแดนและการคา้ชายแดน และการแกไ้ขปัญหา
ดา้นแรงงาน 

4. ความเห็นของคณะทตูฯ 

 4.1 ตรุก ียนิดทีีจ่ะใหค้วามรว่มมอืในการแลกเปลีย่นอหิมา่มโดยขอให ้
ประสานงานผา่นกระทรวงการตา่งประเทศ สว่นการพัฒนาผลติภัณฑฮ์า
ลาลนัน้ สามารถใช ้Halal Business Forum ในองคก์ารการประชมุ
อสิลาม (Organisation of the Islamic Conference : OIC) ซึง่จะจัด
ขึน้ในเดอืนธันวาคม 2553  



 4.2 อหิรา่น ในระยะ 6 เดอืนทีผ่า่นมามคีณะผูแ้ทนการคา้จากอหิรา่นมา
เยอืนประเทศไทยแลว้ 2 ครัง้ นอกจากนี ้หากไทยตอ้งการขยายตลาดใน
ภมูภิาคตะวนัออกกลาง อหิรา่นยังสามารถเป็นประตกูระจายสนิคา้ 
(Gateway) ไปยังอรัิกและอัฟกานสิถาน พรอ้มทัง้หยบิยกประเด็นขา้ว
ไทยราคาสงูกวา่ขา้วอนิเดยี ปากสีถาน และเวยีดนาม จงึน าเขา้ขา้วไทย
นอ้ย  

 

เร ือ่งทีค่ณะรฐัมนตรรีบัทราบเพือ่เป็นขอ้มลู 

 

20. เร ือ่ง สรปุผลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร เดอืนมถินุายน พ.ศ. 
2553 

คณะรัฐมนตรรัีบทราบขอ้มลูสรปุผลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร เดอืน
มถินุายน พ.ศ. 2553 ของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ส านักงานสถติิ
แหง่ชาต ิวา่ไดท้ าการส ารวจภาวะการท างานของประชากรเป็นประจ าทกุเดอืน โดย
สอบถามประชากรทีม่อีาย ุ15 ปีขึน้ไป ดว้ยวธิกีารสุม่ตัวอยา่ง ทกุจังหวดัท่ัวประเทศ มี
ครัวเรอืนตกเป็นตัวอยา่ง 26,520 ครัวเรอืนตอ่เดอืน ส าหรับในเดอืนมถินุายนพ.ศ. 2553 
ในภาพรวมสถานการณ์แรงงาน จ านวน ผูว้า่งงานลดลง 8.8 หมืน่คน (จาก 5.47 แสนคน 
เป็น 4.59 แสนคน) เมือ่เปรยีบเทยีบกับชว่งเวลาเดยีวกันกับปี 2552 หากเปรยีบเทยีบ
กับชว่งเดอืนทีผ่า่นมา (พฤษภาคม พ.ศ. 2553) จ านวนผูว้า่งงานลดลง 1.27 แสนคน 
(จาก 5.86 แสนคน เป็น 4.75 แสนคน) ส าหรับสาระส าคัญการส ารวจสรปุได ้ดังนี ้

1. ผูอ้ยูใ่นก าลงัแรงงาน 

ผูท้ีอ่ยูใ่นก าลังแรงงาน มจี านวนทัง้ส ิน้ 38.75 ลา้นคน ประกอบดว้ย ผูม้งีานท า 38.10 
ลา้นคน ผูว้า่งงาน 4.59 แสนคน และผูท้ีร่อฤดกูาล 1.94 แสนคน ทัง้นี ้ผูท้ีอ่ยูใ่นก าลัง
แรงงาน มจี านวนลดลงจากชว่งเวลาเดยีวกันกับปี 2552 จ านวน 2.1 แสนคน (จาก 
38.96 ลา้นคน เป็น 38.75 ลา้นคน) 

2. ผูม้งีานท า 

ผูม้งีานท า 38.10 ลา้นคน ลดลงจากชว่งเวลาเดยีวกันกับปี 2552 จ านวน 2.6 แสนคน 
(จาก 38.36 ลา้นคน เป็น 38.10 ลา้นคน) หรอืลดลงรอ้ยละ 0.7 ซึง่มผีูท้ างานเพิม่ขึน้
และลดลงในสาขาตา่งๆ ไดด้ังนี ้

 (1) ผูท้ างานเพิม่ขึน้ ไดแ้ก ่ผูท้ างานในสาขาการขายสง่ ขายปลกีฯ 
เพิม่ขึน้ 4.5 แสนคน (จาก 5.76 ลา้นคน เป็น 6.21 ลา้นคน) สาขาการ
กอ่สรา้ง เพิม่ขึน้ 3.4 แสนคน (จาก 2.13 ลา้นคน เป็น 2.47 ลา้นคน) 
สาขาการบรหิารราชการแผน่ดนิฯ 1.8 แสนคน (จาก 1.26 ลา้นคน เป็น 
1.44 ลา้นคน) สาขาการผลติ 1.6 แสนคน (จาก 5.30 ลา้นคน เป็น 5.46 
ลา้นคน) สาขาการโรงแรมและภัตตาคาร 1.3 แสนคน (จาก 2.43 ลา้น
คน เป็น 2.56 ลา้นคน) สาขากจิกรรมดา้นอสงัหารมิทรัพยฯ์ 4 หมืน่คน 
(จาก 0.77 ลา้นคน เป็น 0.81 ลา้นคน) สาขาการบรกิารชมุชนฯ 2 หมืน่



คน (จาก 0.79 ลา้นคน เป็น 0.81 ลา้นคน) สาขาการท าเหมอืงแรฯ่ 1 
หมืน่คน (จาก 0.03 ลา้นคน เป็น 0.04 ลา้นคน) ตามล าดับ  

 (2) ผูท้ างานลดลง ไดแ้ก ่ผูท้ างานในสาขาเกษตรกรรม ลดลง 1.43 
ลา้นคน  

(จาก 15.98 ลา้นคน เป็น 14.55 ลา้นคน) สาขาการขนสง่ฯ 2.0 หมืน่คน (จาก 1.20 
ลา้นคน เป็น 1.18 ลา้นคน) สาขาการเงนิการธนาคาร 1.0 หมืน่คน (จาก 0.42 ลา้นคน 
เป็น 0.41 ลา้นคน) ตามล าดับ 

3. ผูว้า่งงาน 

 (1) ผูว้า่งงานท่ัวประเทศมจี านวน 4.59 แสนคน คดิเป็นอัตราการวา่งงาน
รอ้ยละ 1.2 ของก าลังแรงงานรวม (ลดลง 8.8 หมืน่คน เมือ่เปรยีบเทยีบ
กับชว่งเวลาเดยีวกันกับปี 2552) ประกอบดว้ย ผูว้า่งงานทีไ่มเ่คยท างาน
มากอ่นจ านวน 1.81 แสนคน อกีสว่นหนึง่เป็นผูว้า่งงานทีเ่คยท างานมา
กอ่นจ านวน 2.78 แสนคน โดยเป็นผูว้า่งงานทีม่าจากภาคการผลติ 1.20 
แสนคน ภาคการบรกิารและการคา้ 1.15 แสนคน และภาคเกษตรกรรม 
4.3 หมืน่คน  

 (2) ผูว้า่งงานเป็นผูม้กีารศกึษาอยูใ่นระดับอดุมศกึษา จ านวน 1.96 แสน
คน ระดับมัธยมศกึษาตอนตน้ 8.6 หมืน่คน ระดับมธัยมศกึษาตอนปลาย 
7.9 หมืน่คน ระดับประถมศกึษา 5.6 หมืน่คน และไมม่กีารศกึษาและต า่
กวา่ประถมศกึษา 4.2 หมืน่คน ตามล าดับ  

 (3) ผูว้า่งงานสว่นใหญอ่ยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 1.30 แสนคน 
ภาคกลาง 1.18 แสนคน ภาคเหนอื 9.1 หมืน่คน ภาคใต ้8.0 หมืน่คน 
และกรงุเทพมหานคร 4.0 หมืน่คน หากคดิเป็นอัตราการวา่งงาน ภาคใต ้
เป็นภาคทีม่อีัตราการวา่งงานสงูสดุ รอ้ยละ 1.5 สว่นภาคทีม่อีัตราการ
วา่งงานต า่สดุเป็นกรงุเทพมหานครและภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืเทา่กัน
คอื รอ้ยละ 1.0  

 

21. เร ือ่ง รายงานดชันรีาคาผูบ้รโิภคท ัว่ไปและดชันรีาคาผูบ้รโิภคพืน้ฐานของ
ประเทศเดอืนกรกฎาคม 2553 

คณะรัฐมนตรรัีบทราบขอ้มลูรายงานดัชนรีาคาผูบ้รโิภคท่ัวไปและดัชนรีาคาผูบ้รโิภค
พืน้ฐานของประเทศเดอืนกรกฎาคม 2553 ของกระทรวงพาณชิย ์ดังนี้ 

ดชันรีาคาผูบ้รโิภคแสดงถงึภาวะเศรษฐกจิทีม่กีารเตบิโตอยา่งมเีสถยีรภาพ 
ม ัน่คงและแข็งแรง 

 กระทรวงพาณชิยร์ายงานดัชนรีาคาผูบ้รโิภคเดอืนกรกฎาคม 2553 
เทา่กับ 108.32 เป็นการรายงานโดยใชต้ัวเลขหลังจดุทศนยิม 2 
ต าแหน่งเป็นเดอืนที ่7 ตัง้แตจั่ดท าดัชนรีาคาผูบ้รโิภคมานานกวา่ 60 ปี 
โดยยังคงเป็นบวกอยา่งตอ่เนือ่งเป็นเดอืนที ่10 เพิม่สงูขึน้จากปีทีผ่า่นมา
รอ้ยละ 3.4 และยังอยูใ่นระดับทีเ่หมาะสม โดยเฉลีย่ 7 เดอืนแรกของปีนี้
เพิม่สงูขึน้รอ้ยละ 3.5 ซึง่อยูใ่นชว่งทีก่ระทรวงพาณชิยค์าดการณ์ไว ้
ตัง้แตต่น้ปี(โดยคาดวา่ปีนีจ้ะเพิม่ขึน้ระหวา่ง รอ้ยละ 3.0 - 3.5 )  



 การฟ้ืนตัวทางเศรษฐกจิไทย และเศรษฐกจิโลกท าใหอ้ัตราการ
เปลีย่นแปลงดัชนรีาคาผูบ้รโิภคเทยีบกับเดอืนเดยีวกันของปีทีผ่า่นมา
ปรับสงูขึน้เป็นล าดับตัง้แตเ่ดอืน ต.ค. 2552 และปรับตัวเขา้สูเ่สถยีรภาพ
ตัง้แตต่น้ปีนี ้คอื เพิม่ข ึน้รอ้ยละ 4.1 ในเดอืน ม.ค. รอ้ยละ3.7 ในเดอืน 
ก.พ. รอ้ยละ 3.4 ในเดอืนม.ีค. และรอ้ยละ 3.0 ในเดอืนเม.ย. จนอยูใ่น
ระดับรอ้ยละ 3.5 ในเดอืนพ.ค. รอ้ยละ3.3 เดอืนม.ิย. และรอ้ยละ 3.4 ใน
เดอืนก.ค. แสดงใหเ้ห็นวา่ภาวะเศรษฐกจิของไทยเตบิโตอยา่งม ี
เสถยีรภาพ  

 การเพิม่ขึน้ของดัชนรีาคาผูบ้รโิภคในเดอืนกรกฎาคม 2553 เทยีบกับชว่ง
เดยีวกันของปีทีผ่า่นมามปัีจจัยหลกัมาจากราคาอาหารสด โดยผักสด
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 22.3 ผลไมส้ดเพิม่ขึน้รอ้ยละ 19.0 ขา้วแป้งและ
ผลติภัณฑจ์ากแป้ง สงูขึน้รอ้ยละ 9.6 เนือ้สตัวต์า่งๆ รอ้ยละ 4.0 ไขไ่ก ่
รอ้ยละ 8.9 น ้าตาลทราย รอ้ยละ 5.7 นอกจากนีร้าคาน ้ามันเชือ้เพลงิ
สงูขึน้จากชว่งเดยีวกันของปีทีผ่า่นมาถงึ รอ้ยละ 23.3 สนิคา้ในหมวด
ยาสบูและเครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอลส์งูขึน้รอ้ยละ 8.7  

 มาตรการชว่ยเหลอืคา่ครองชพีของรัฐบาลไดแ้ก ่คา่ไฟฟ้า รถเมลฟ์ร ีการ
ตรงึราคาแกส๊หงุตม้ และการชว่ยเหลอืคา่ชดุนักเรยีนและอปุกรณ์การ
เรยีน และการดแูลราคาสนิคา้ของกระทรวงพาณชิยอ์ยา่งใกลช้ดิ ยังคงมี
สว่นชว่ยท าใหค้า่ครองชพีของประชาชนใหอ้ยูใ่นภาวะทีแ่สดงเสถยีรภาพ
ทางเศรษฐกจิ  

ดชันรีาคาผูบ้รโิภคท ัว่ไปและดชันรีาคาผูบ้รโิภคพืน้ฐานของประเทศเดอืน
กรกฎาคมและชว่งระยะ 7 เดอืนของ ปี 2553 โดยสรปุเป็นดังนี ้

จากการส ารวจราคาสนิคา้และบรกิารท่ัวประเทศจ านวน 417 รายการครอบคลมุหมวด
อาหารและเครือ่งดืม่ เครือ่งนุ่งหม่และรองเทา้ เคหสถาน การตรวจรักษาและบรกิารสว่น
บคุคล พาหนะ การขนสง่และการสือ่สาร การบันเทงิ การอา่น การศกึษาและการศาสนา 
ยาสบูและเครือ่งดืม่ มแีอลกอฮอล ์เพือ่น ามาค านวณดัชนรีาคาผูบ้รโิภคท่ัวไป ไดผ้ลดังนี้ 

1. ดชันรีาคาผูบ้รโิภคท ัว่ไปของประเทศเดอืนกรกฎาคม 2553 

ในปี 2550 ดัชนรีาคาผูบ้รโิภคท่ัวไปของประเทศ เทา่กับ 100 และเดอืนกรกฎาคม 2553 
เทา่กับ 108.32 ( เดอืน มถินุายน 2553 คอื 108.15 ) 

2. การเปลีย่นแปลงของดชันรีาคาผูบ้รโิภคท ัว่ไปของประเทศเดอืนกรกฎาคม 
2553 เมือ่เทยีบกับ 

 2.1 เดอืนมถินุายน 2553 สงูขึน้รอ้ยละ 0.16  
 2.2 เดอืนกรกฎาคม 2552 สงูขึน้รอ้ยละ 3.4  
 2.3 เฉลีย่ชว่งระยะ7 เดอืน ( มกราคม - กรกฎาคม ) ปี 2552 สงูขึน้รอ้ย

ละ 3.5  

3. ดชันรีาคาผูบ้รโิภคท ัว่ไปของประเทศเดอืนกรกฎาคม 2553 เทยีบกับ เดอืน
มถินุายน 2553 สงูขึน้รอ้ยละ 0.16 (เดอืนมถินุายน 2553 สงูขึน้รอ้ยละ 0.26 ) เป็นภาวะ
ทีร่าคาสนิคา้และบรกิารปรับตัวสงูขึน้ในอัตราทีล่ดลงเมือ่เทยีบกับเดอืนกอ่นหนา้ โดย
สนิคา้อาหารสดและสนิคา้อปุโภคหลายประเภทราคาเริม่ปรับตัวลดลง ส าหรับปัจจัย
ส าคัญทีย่ังสง่ผลใหภ้าวะราคาสนิคา้อยูใ่นระดับสงู ไดแ้ก ่ผลไมส้ด ไขแ่ละผลติภัณฑน์ม 
ขา้วสารเหนยีว ปลาและสตัวน์ ้า เครือ่งประกอบอาหาร เครือ่งดืม่ไมม่แีอลกอฮอล ์น ้ามัน



เชือ้เพลงิ สิง่ทีเ่กีย่วกับท าความสะอาด คา่ของใชส้ว่นบคุคลและวารสารรายปักษ์ 
ในขณะทีส่นิคา้ราคาปรับตัวลดลง ไดแ้ก ่ผักสด เนื้อสกุร ไกส่ด ขา้วสารเจา้ ไกย่า่ง คา่
โดยสารรถไฟใตด้นิและแบตเตอรีร่ถยนต ์

 3.1 ดัชนหีมวดอาหารและเครือ่งดืม่ สงูขึน้รอ้ยละ 0.36 (เดอืนมถินุายน 
2553 สงูขึน้รอ้ยละ 1.01) เป็นการสงูขึน้ในอัตราทีล่ดลงจากเดอืนกอ่น
หนา้ สาเหตสุ าคัญเป็นผลจากราคาสนิคา้อาหารสดบางรายการยังมรีะดับ
ราคาสงู ประกอบดว้ย ผลไมส้ด รอ้ยละ 10.32 ไดแ้ก ่สม้เขยีวหวาน 
กลว้ยน ้าวา้ เงาะ ทเุรยีน มะมว่ง มะละกอสกุ ฝร่ัง มังคดุ ลองกองและ
ชมพู ่เนือ่งจากสภาพอากาศทีร่อ้นและแหง้แลง้และเป็นชว่งนอกฤดกูาล
ของผลไมบ้างชนดิ ท าใหผ้ลผลติออกสูต่ลาดมปีรมิาณลดนอ้ยลง ไข่
และผลติภัณฑน์ม รอ้ยละ1.05 (ไขไ่ก ่ไขเ่ป็ด นมสด นมผง นมเปรีย้ว) 
จากมาตรการทีรั่ฐบาลไดน้ าใชแ้กไ้ขปัญหาการขาดแคลนพอ่แมพั่นธุไ์ก่
ไขแ่ละการก าหนดราคาขายหนา้ฟารม์ใหมท่ าใหส้ถานการณ์ดขี ึน้แต่
ราคาขายปลกีไขไ่กเ่มือ่เทยีบกับเดอืนกอ่นหนา้ยังมรีาคาสงู เนือ่งจาก
ตน้ทนุอาหารสตัวม์รีาคาสงูขึน้ ขา้วสารเหนยีว รอ้ยละ 6.57 ปลาและสตัว์
น ้า รอ้ยละ 0.72 ( ปลาชอ่น ปลาดกุ ปลานลิ ปลาทับทมิ ) เครือ่ง
ประกอบอาหาร รอ้ยละ 0.33 ( น ้าตาลทราย ขนมหวาน น ้าปลา ซอส
หอยนางรม ) และเครือ่งดืม่ไมม่แีอลกอฮอล ์รอ้ยละ 0.06 ( เครือ่งดืม่รส
ชอกโกแลต น ้าอัดลม น ้าผลไม ้) ส าหรับสนิคา้ทีร่าคาปรับตัวลดลง 
ไดแ้ก ่ขา้วสารเจา้ 0.39 ผลกระทบจากภาวะการสง่ออกขา้วของไทยใน
ตลาดตา่งประเทศลดลงตามภาวะตลาดทีซ่บเซา ผักสด รอ้ยละ 11.98 
ไดแ้ก ่กะหล า่ปล ีแตงกวา ผักกาดขาว เห็ด ผักช ีถ่ัวฝักยาวและมะนาว 
ผลผลติออกสูต่ลาดมากขึน้เนือ่งจากพืน้ทีเ่พาะปลกูมคีวามอดุมสมบรูณ์
มากขึน้ เนือ้สกุร รอ้ยละ 0.19 ไกส่ด รอ้ยละ 0.91 และไกย่า่ง รอ้ยละ 
2.26 ผูป้ระกอบการปรับลดราคาขายปลกีลงท่ัวประเทศ  

 3.2 ดัชนหีมวดอืน่ ๆ ไมใ่ชอ่าหารและเครือ่งดืม่ สงูขึน้รอ้ยละ 0.03 เป็น
อัตราทีป่รับตัวสงูขึน้เมือ่เทยีบกับเดอืนกอ่นหนา้ ( เดอืนมถินุายน 2553 
ลดลงรอ้ยละ 0.19) สาเหตสุ าคัญเป็นผลกระทบจากราคาขายปลกีน ้ามัน
เชือ้เพลงิในประเทศโดยเฉลีย่ปรับสงูขึน้เมือ่เทยีบกบัเดอืน กอ่นหนา้ 
รอ้ยละ 0.05 ( น ้ามันดเีซล ปรับสงูขึน้ น ้ามันเบนซนิและแกส๊โซฮอล ์
ปรับลดลง) สิง่ทีเ่กีย่วกับท าความสะอาด รอ้ยละ 0.54 ( ผงซกัฟอก 
น ้ายาปรับผา้นุ่ม น ้ายาลา้งจาน ) คา่ของใชส้ว่นบคุคล รอ้ยละ 0.13 ( 
แชมพสูระผม ผลติภัณฑป้์องกันและบ ารงุผวิ กระดาษช าระ )และวารสาร
รายปักษ์ รอ้ยละ 3.65 ( วารสารรายปักษ์ หญงิไทย) ส าหรับสนิคา้ทีม่ี
ราคาลดลง ไดแ้ก ่คา่โดยสารรถไฟใตด้นิ รอ้ยละ 3.51 บมจ.รถไฟฟ้า
กรงุเทพฯ ไดก้ าหนดอัตราคา่โดยสารเริม่ตน้ใหมจ่ากเดมิอยูท่ี ่16-41 
บาท เป็น 15 -40 บาท โดยมผีลตัง้แตว่นัที ่3 ก.ค. 2553 - 2 ก.ค. 
2555 และแบตเตอรีร่ถยนต ์รอ้ยละ 0.38  

4. ถา้พจิารณาดชันเีทยีบกบัเดอืนกรกฎาคม 2552 สงูข ึน้รอ้ยละ 3.4 เป็นการ
สงูข ึน้ในอตัราทีส่งูข ึน้ตอ่เนือ่งเป็นเดอืนที ่10 สาเหตสุ าคัญมาจากการสงูขึน้ของ
ดัชนหีมวดอาหารและเครือ่งดืม่ สงูขึน้ รอ้ยละ 6.9 ไดรั้บผลกระทบมาจาก ดชันหีมวด 
ขา้ว แป้งและผลติภัณฑจ์ากแป้ง รอ้ยละ 10.9 เนือ้สตัว ์เป็ด ไก ่และสตัวน์ ้า รอ้ยละ 3.1 
ไขแ่ละผลติภัณฑน์ม รอ้ยละ 3.9 ผักและผลไม ้รอ้ยละ 37.7 เครือ่งประกอบอาหาร รอ้ย
ละ 3.0 เครือ่งดืม่ไมม่แีอลกอฮอล ์รอ้ยละ 1.0 และอาหารส าเร็จรปู รอ้ยละ 1.0 รวมทัง้
ผลกระทบจากดัชนหีมวดอืน่ๆ ไมใ่ชอ่าหารและเครือ่งดืม่ ไดแ้ก ่หมวดพาหนะการขนสง่ 
และการสือ่สาร รอ้ยละ 1.9 (ยานพาหนะและน ้ามันเชือ้เพลงิ) หมวดเคหสถาน รอ้ยละ 



2.0 (คา่เชา่บา้น คา่น ้าประปา ) หมวดการตรวจรักษาและบรกิารสว่นบคุคล รอ้ยละ 0.9 
(คา่ยาและเวชภัณฑ ์คา่ของใชส้ว่นบคุคล ) หมวดเครือ่งนุ่งหม่และรองเทา้ รอ้ยละ 0.1 ( 
ผา้และเสือ้ผา้) หมวดการบันเทงิ การอา่น การศกึษาและการศาสนา รอ้ยละ 0.1 ( การ
บันเทงิ การอา่นและการศกึษา )และหมวดยาสบูและเครือ่งดืม่มแีอลกอฮอล ์รอ้ยละ 0.1 
( ผลติภัณฑย์าสบูและเครือ่งดืม่มแีอลกอฮอล)์ 

5. ถา้พจิารณาดชันเีฉลีย่เทยีบกบัชว่งระยะ 7 เดอืน (มกราคม - กรกฎาคม ) ปี 
2552 สงูข ึน้รอ้ยละ 3.5 สาเหตสุ าคัญมาจากการสงูขึน้ของราคาน ้ามันเชือ้เพลงิ รอ้ย
ละ 23.3 คา่น ้าประปา รอ้ยละ 46.5 คา่กระแสไฟฟ้า รอ้ยละ 1.8 ผลติภัณฑย์าสบู รอ้ยละ 
12.9 เครือ่งดืม่มแีอลกอฮอล ์รอ้ยละ 5.3 และคา่เชา่บา้น รอ้ยละ 0.2 และจากดัชนี
หมวดอืน่ๆ ไมใ่ชอ่าหารและเครือ่งดืม่ สงูขึน้รอ้ยละ 2.7 ในขณะทีด่ัชนหีมวดอาหารและ
เครือ่งดืม่ สงูขึน้รอ้ยละ 4.8 เป็นผลจากการสงูขึน้ของ ขา้ว แป้งและผลติภัณฑจ์ากแป้ง 
รอ้ยละ 9.6 เนือ้สตัว ์เป็ดไกแ่ละสตัวน์ ้า รอ้ยละ 3.2 ไขแ่ละผลติภัณฑน์ม รอ้ยละ 3.3 
ผักและผลไม ้รอ้ยละ 21.5 เครือ่งประกอบอาหาร รอ้ยละ 2.2 เครือ่งดืม่ไมม่แีอลกอฮอล ์
รอ้ยละ 1.3 และอาหารส าเร็จรปู รอ้ยละ 0.9 เป็นส าคัญ 

6. ดชันรีาคาผูบ้รโิภคพืน้ฐานของประเทศ ( ค านวณจากรายการสนิคา้และบรกิาร 
300 รายการ) คอื ดัชนรีาคาผูบ้รโิภคท่ัวไปของประเทศทีห่กัรายการสนิคา้กลุม่อาหาร
สด และกลุม่พลังงานจ านวน 117 รายการ คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 24 ของสดัสว่น
คา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

 ดัชนรีาคาผูบ้รโิภคพืน้ฐานของประเทศเดอืนกรกฎาคม 2553 เทา่กับ 
103.67 เมือ่เทยีบกับเดอืน มถินุายน 2553 สงูขึน้รอ้ยละ 0.04 เดอืน
กรกฎาคม 2552 สงูขึน้รอ้ยละ 1.2 เฉลีย่ชว่งระยะ 7 เดอืน ( มกราคม - 
กรกฎาคม ) ปี 2552 สงูขึน้รอ้ยละ 0.8  

 ดัชนรีาคาผูบ้รโิภคพืน้ฐานของประเทศ เดอืนกรกฎาคม 2553 เมือ่เทยีบ
กับเดอืนมถินุายน 2553 สงูขึน้ รอ้ยละ 0.04 ( เดอืนมถินุายน 2553 
สงูขึน้รอ้ยละ 0.12) โดยมผีลกระทบมาจากราคาสนิคา้หลายชนดิปรับตัว
ทัง้สงูขึน้และลดลง สนิคา้ทีม่รีาคาสงูขึน้ ไดแ้ก ่ส ิง่ทีเ่กีย่วกับท าความ
สะอาด คา่ของใชส้ว่นบคุคลและวารสารรายปักษ์ ขณะทีส่นิคา้ทีม่รีาคา
ลดลง คอื คา่โดยสารรถไฟใตด้นิและแบตเตอรีร่ถยนต ์ 

 

22. เร ือ่ง สรปุสถานการณ์ภยัพบิตัดิา้นการเกษตรปี 2553 คร ัง้ที ่28 

คณะรัฐมนตรรัีบทราบขอ้มลูสรปุสถานการณ์ภัยพบิตัดิา้นการเกษตรปี 2553 ครัง้ที ่28 ณ 
วนัที ่30 สงิหาคม 2553 ประกอบดว้ย สถานการณ์ภัยพบิัตดิา้นการเกษตร สถานการณ์
น ้า และการด าเนนิการตามแผนเตรยีมรับสถานการณ์ภัยพบิัตดิา้นการเกษตรปี 2553 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สรปุไดด้ังนี ้

สถานการณ์ภยัพบิตัดิา้นการเกษตร 

สถานการณ์อทุกภยั 

อทิธพิลของพายโุซนรอ้น"มนิดอนเล" บรเิวณทะเลจนีใตต้อนกลาง ทีเ่คลือ่นขึน้ฝ่ัง
ประเทศเวยีดนามตอนบนในวนัที ่24 สงิหาคม 2553 และเคลือ่นเขา้สูป่ระเทศลาวแลว้
ออ่นก าลังลงเป็นพายดุเีปรสชนัและหยอ่มความกดอากาศต า่ปกคลมุบรเิวณประเทศลาว



และภาคเหนอืตอนบนในวนัตอ่มา และรอ่งมรสมุไดเ้ลือ่นขึน้ไปพาดผา่นบรเิวณ
ภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนบน ประกอบกับมรสมุตะวนัตกเฉยีงใตก้ าลัง
ปานกลางถงึคอ่นขา้งแรงพัดปกคลมุทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอา่วไทยตลอด
สปัดาห ์ลักษณะดังกลา่วท าใหม้ฝีนตกหนาแน่นและมรีายงานน ้าทว่มฉับพลันและน ้าป่า
ไหลหลากหลายพืน้ทีใ่นประเทศไทยตอนบน 

ชว่งวนัที ่25-30 สงิหาคม 2553 มพีืน้ทีป่ระสบอทุกภยั จ านวน 13 จงัหวดั ไดแ้ก ่
จังหวดัเชยีงราย เชยีงใหม ่ล าพนู ล าปาง น่าน แพร ่พจิติร เพชรบรูณ์ สโุขทัย อตุรดติถ ์
มกุดาหาร อบุลราชธาน ีอ านาจเจรญิ สระบรุ ี

ปจัจบุนัยงัคงมสีถานการณ์อทุกภยั 4 จังหวดั ไดแ้ก ่จังหวดัสระบรุ ีแพร ่พจิติร 
สโุขทัย 

 1. จงัหวดัสระบรุ ี 
 วนัที ่25 สงิหาคม 2553 เกดิฝนตกหนักตอ่เนือ่งในพืน้ที ่ต.เขาวง อ.พระ

พทุธบาท ท าใหน้ ้าในล าน ้าธรรมชาตเิพิม่ขึน้เออ่ลน้ตลิง่ และเกดิน ้าทว่ม
ขงัพืน้ทีก่ารเกษตร จ านวน 3 อ าเภอ ไดแ้ก ่อ าเภอบา้นหมอ จ านวน 2 
ต าบล(หนองบัว บา้นครัว) อ าเภอวหิารแดง จ านวน 1 ต าบล(บา้นล า) 
อ าเภอหนองแค จ านวน 9 ต าบล (หนองปลงิ หนองแขม คชสทิธิ ์โพน
ทอง โคกตมู หนองไขน่ ้า กุม่หัก หนองโรง และหนองแค) ระดับน ้าทว่ม
สงูประมาณ 0.30-0.50 เมตร สถานการณ์ปัจจบุันระดับน ้าเริม่ลดลง คาด
วา่จะเขา้สูภ่าวะปกต ิ3-4 วนั  

 2. จงัหวดัแพร ่ 
 วนัที ่30 สงิหาคม 2553 เกดิฝนตกหนักตอ่เนือ่ง ท าใหน้ ้าแมน่ ้ายมไหล

ลน้ตลิง่เขา้ทว่มบา้นเรอืนและพืน้ทีลุ่ม่ต า่บรเิวณ บา้นรอ่งขีป้ลา ต าบลป่า
แมต อ าเภอเมอืง ระดับน ้าทว่มสงูประมาณ 0.25 เมตร กรมชลประทาน
สง่เครือ่งสบูน ้าชว่ยเหลอื จ านวน 9 เครือ่ง คาดวา่จะเขา้สูภ่าวะปกต ิ
1-2 วนั  

 วนัที ่28 สงิหาคม 2553 เกดิฝนตกหนักทีอ่ าเภอรอ้งกวาง วดัปรมิาณฝน
ได ้90.0 มม. ท าใหน้ ้าในล าหว้ยแมค่ าม(ีสาขาแมน่ ้ายม)เออ่ลน้เขา้ทว่ม
พืน้ทีบ่า้นเรอืนและพืน้ทีก่ารเกษตร ต าบลไผโ่ทน สถานการณ์เขา้สู่

ภาวะปกตแิลว้ต ัง้แต ่29 สงิหาคม 2553  
 3. จงัหวดัพจิติร  
 วนัที ่29 สงิหาคม 2553 เกดิฝนตกหนัก ท าใหเ้กดิน ้าป่าไหลหลากจาก

อ าเภอวงัโปรง่ จังหวดัเพชรบรูณ์ เขา้ทว่มพืน้ทีอ่ าเภอดงเจรญิ บา้นเกาะ
ยงิลงิ บา้นโคกสน่ัน บา้นตลิง่ชนั บา้นวงัเรอืน ต าบลวงังิว้เหนอื ระดับน ้า
ทว่มสงูประมาณ 1.00 เมตร โครงการชลประทานจังหวดัพจิติร ลงพืน้ที่
ตรวจสอบความเสยีหายแลว้ หากไมม่ฝีนตกลงมาเพิม่ คาดวา่จะเขา้
สูภ่าวะปกต ิ2-3 วนั  

 4. จงัหวดัสโุขทยั  
 วนัที ่29 สงิหาคม 2553 เนือ่งจากปรมิาณน ้าในแมน่ ้ายมมปีรมิาณเพิม่ขึน้ 

ท าใหเ้กดิน ้าลน้ตลิง่เขา้ทว่มพืน้ทีลุ่ม่ต า่(เป็นพืน้ทีน่ ้าทว่มประจ า)ในเขต 
อ าเภอเมอืง(ต าบลปากแคว บา้นกลว้ย ยางซา้ย ปากพระ และทุง่หลวง ) 
และอ าเภอกงไกรลาส(ต าบลทา่ฉนวน และกง) แนวโนม้สถานการณ์
น า้เพิม่ข ึน้ คาดวา่จะเขา้สูภ่าวะปกต ิ5-6 วนั  

สถานการณ์น า้ 



1. สภาพน า้ในอา่งเก็บน า้ 

 สภาพน ้าในอา่งเก็บน ้าขนาดใหญแ่ละขนาดกลางทัง้ประเทศ (30 
สงิหาคม 2553) มปีรมิาณน ้าทัง้หมด 40,451 ลา้นลกูบาศกเ์มตร หรอืคดิ
เป็นรอ้ยละ 55 ของความจอุา่งเก็บน ้าขนาดใหญแ่ละขนาดกลางทัง้หมด 
เพิม่ข ึน้จากสปัดาหก์อ่น (37,802 ลา้นลกูบาศกเ์มตร) จ านวน 2,549 
ลา้นลกูบาศกเ์มตร (ปรมิาณน ้าใชก้ารได ้16,610 ลา้นลกูบาศกเ์มตร คดิ
เป็นรอ้ยละ 23 ของความจอุา่งฯ) นอ้ยกวา่ปี 2552 (47,627 ลา้น
ลกูบาศกเ์มตร คดิเป็นรอ้ยละ 65) จ านวน 7,176 ลา้นลกูบาศกเ์มตร 
สามารถรับน ้าไดอ้กี 33,104 ลา้นลกูบาศกเ์มตร  

 สภาพน ้าในอา่งเก็บน ้าขนาดใหญ ่(30 สงิหาคม 2553) มปีรมิาณน ้า
ทัง้หมด 38,204 ลา้นลกูบาศกเ์มตร หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 55 ของความจุ
อา่งเก็บน ้าขนาดใหญทั่ง้หมด เพิม่ข ึน้จากสปัดาหก์อ่น (35,778 ลา้น
ลกูบาศกเ์มตร) จ านวน 2,426 ลา้นลกูบาศกเ์มตร (ปรมิาณน ้าใชก้ารได ้
14,681 ลา้นลกูบาศกเ์มตร คดิเป็นรอ้ยละ 21 ของความจอุา่งฯ) นอ้ย
กวา่ปี 2552 (45,351 ลา้นลกูบาศกเ์มตร คดิเป็นรอ้ยละ 65) จ านวน 
7,147 ลา้นลกูบาศกเ์มตร สามารถรับน ้าไดอ้กี 31,391 ลา้นลกูบาศก์
เมตร  

ปรมิาณน า้ไหลลงอา่งภมูพิล สริกิติ ิ ์แควนอ้ย และป่าสกัฯ 

หน่วย : ลา้นลกูบาศกเ์มตร 

อา่ง
เก็บ
น า้ 

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. 1-30 
ส.ค. 

รวม 

ภมูิ
พล 

52.09 1.74 4.95 0.00 15.60 34.06 146.20 1,009.26 1,263.9 

สริกิ ิ
ต ิ ์

136.62 97.73 85.93 69.12 114.18 150.64 622.74 2,075.91 3,352.8
7 

ภมูิ
พล+
สริกิ ิ
ต ิ ์

188.71 99.47 90.88 69.12 129.78 184.70 768.94 3,084.97 4,616.5
7 

แคว
นอ้ย
ฯ 

42.49 25.69 31.19 14.35 19.65 33.36 75.36 203.32 445.41 

ป่า
สกั
ชล
สทิธิ ์

41.06 5.51 19.00 10.18 17.44 27.91 5.72 365.93 492.75 

รวม 
4 
อา่ง
ฯ 

272.2
6 

130.6
7 

141.0
7 

93.6
5 

166.8
7 

245.9
7 

850.0
2 

3,654.2
2 

5,554.7
3 

สภาพน า้ในอา่งเก็บน า้เข ือ่นภมูพิล สริกิติ ิ ์และป่าสกัชลสทิธิ ์



หน่วย : ลา้นลกูบาศกเ์มตร 

อา่ง
เก็บ
น า้ 

ปรมิาตรน า้ 
ในอา่งปี52 

ปรมิาตรน า้ 
ในอา่งปี 

53 

ปรมิาตรน า้ 
ใชก้ารได ้

ปรมิาณน า้ 
ไหลลงอา่ง 

ปรมิาณ
น า้ 

ระบาย 

ปรมิาณ
น า้ 
รบัได้
อกี ปรมิาตร

น า้ 
% ปรมิาตร

น า้ 
% ปรมิาตร

น า้ 
% วนันี ้ เมือ่

วาน 
วนันี ้เมือ่

วาน 

ภมูิ
พล 

6,294 47 4,919 37 1,119 8 45.56 49.57 1.50 1.50 8,543 

สริกิติ ิ ์ 5,363 56 5,495 58 2,645 28 156.09 93.87 0.00 0.00 4,015 

ภมูิ
พล+
สริกิติ ิ ์

11,657 51 10,414 45 3,764 16 201.65 143.44 1.50 1.50 12,558 

แคว
นอ้ยฯ 

151 20 383 50 347 45 11.93 14.66 0.00 0.00 386 

ป่าสกั
ชล
สทิธิ ์

315 33 422 44 419 44 22.91 27.48 2.57 0.50 538 

อา่งเก็บน า้ทีอ่ยูใ่นเกณฑน์ า้นอ้ยกวา่รอ้ยละ 30 ของความจอุา่งฯ จ านวน 3 อา่ง 
ไดแ้ก ่มลูบน(29) แกง่กระจาน(27) และปราณบรุ(ี25) ลดลงจากสปัดาหท์ีผ่า่นมา 
จ านวน 2 อา่งฯ ไดแ้ก ่แมก่วง และป่าสกัฯ 

อา่งเก็บน า้ทีอ่ยูใ่นเกณฑน์ า้มากกวา่รอ้ยละ 80 ของความจอุา่งฯ จ านวน 2 อา่ง 
คอื หนองปลาไหล (89) และประแสร(์83) 

สภาพน า้ในอา่งเก็บน า้ขนาดใหญ ่ภาคตะวนัออก 

 จังหวดัชลบรุ ีมอีา่งเก็บน ้า 7 อา่ง รวมปรมิาณน ้า 84.0 ลา้นลกูบาศก์
เมตร คดิเป็นรอ้ยละ 47 ของความจอุา่งฯ (มากกวา่ปี 2552 จ านวน 5.5 
ลา้นลกูบาศกเ์มตร คดิเป็นรอ้ยละ 7) ปรมิาณน ้าใชก้ารได ้69 ลา้น
ลกูบาศกเ์มตร คดิเป็นรอ้ยละ 39 ของความจอุา่งฯ  

 จังหวดัระยอง มอีา่งเก็บน ้า 4 แหง่ รวมปรมิาณน ้า 440.8 ลา้นลกูบาศก์
เมตร คดิเป็นรอ้ยละ 84 ของความจอุา่งฯ (มากกวา่ปี 2552 จ านวน 94.1 
ลา้นลกูบาศกเ์มตร คดิเป็นรอ้ยละ 28) ปรมิาณน ้าใชก้ารได ้412 ลา้น
ลกูบาศกเ์มตร คดิเป็นรอ้ยละ 79 ของความจอุา่งฯ  

2. สภาพน า้ทา่ 

 แมน่ ้าปิง สถาน ีP.1 สะพานนวรัฐ อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่ปรมิาณน ้าอยูใ่น
เกณฑน์อ้ยวกิฤต ิสถาน ีP.7A สะพานบา้นหว้ยยาง อ.เมอืง จ.
ก าแพงเพชร ปรมิาณน ้าอยูใ่นเกณฑป์กต ิสถาน ีP.17 บา้นทา่งิว้ อ.
บรรพตพสิยั จ.นครสวรรค ์ปรมิาณน ้าอยูใ่นเกณฑป์กต ิ 

 แมน่ ้าวงั สถาน ีW.10A ทา้ยเขือ่นกิว่ลม อ.แจห้ม่ จ.ล าปาง ปรมิาณน ้า
อยูใ่นเกณฑป์กต ิสถาน ีW.1C สะพานเสตวุาร ีอ.เมอืง จ.ล าปาง ปรมิาณ
น ้าอยูใ่นเกณฑป์กต ิสถาน ีW.4A บา้นวงัหมัน อ.สามเงา จ.ตาก ปรมิาณ
น ้าอยูใ่นเกณฑป์กต ิ 



 แมน่ ้ายม สถาน ีY.20 บา้นหว้ยสกั อ.สอง จ.แพร ่ปรมิาณน ้าอยูใ่นเกณฑ์
มาก สถาน ีY.1C สะพานบา้นน ้าโคง้ อ.เมอืง จ.แพร่ ปรมิาณน ้าอยูใ่น
เกณฑท์ว่ม สถาน ีY.33 บา้นคลองตาล อ.ศรสี าโรง จ.สโุขทัย ปรมิาณ
น ้าอยูใ่นเกณฑม์าก สถาน ีY.4 สะพานตลาดธาน ีอ.เมอืง จ.สโุขทัย 
ปรมิาณน ้าอยูใ่นเกณฑท์ว่ม สถาน ีY.16 บา้นบางระก า อ.บางระก า จ.
พษิณุโลก ปรมิาณน ้าอยูใ่นเกณฑท์ว่ม  

 แมน่ ้าน่าน สถาน ีN.1 หนา้ส านักงานป่าไม ้อ.เมอืง จ.น่าน ปรมิาณน ้าอยู่
ในเกณฑป์กต ิสถาน ีN.5A สะพานเอกาทศรถ อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 
ปรมิาณน ้าอยูใ่นเกณฑป์กต ิสถาน ีN.8A บา้นบางมลูนาก อ.บางมลูนาก 
จ.พจิติร ปรมิาณน ้าอยูใ่นเกณฑม์าก สถาน ีN.67 สะพานบา้นเกยไชย อ.
ชมุแสง จ.นครสวรรค ์ปรมิาณน ้าอยูใ่นเกณฑม์าก  

 แมน่ ้าช ีสถาน ีE.9 บา้นโจด อ.มัญจาครี ีจ.ขอนแกน่ ปรมิาณน ้าอยูใ่น
เกณฑม์าก  

 แมน่ ้าโขง สถาน ีKh.58A บา้นฟากเลย อ.เมอืง จ.เลย ปรมิาณน ้าอยูใ่น
เกณฑม์าก สถาน ีKh.1 วัดล าดวน อ.เมอืง จ.หนองคาย ปรมิาณน ้าอยูใ่น
เกณฑม์าก สถาน ีKh.16B บา้นทา่ควาย อ.เมอืง จ.นครพนม ปรมิาณน ้า
อยูใ่นเกณฑม์าก  

 แมน่ ้ามลู ปรมิาณน ้าอยูใ่นเกณฑน์ ้าปกต ิ 
 แมน่ ้าเจา้พระยา ปรมิาณน ้าอยูใ่นเกณฑน์ ้าปกต ิ 
 แมน่ ้าป่าสกั สถาน ีS.42 บา้นบอ่วงั อ.วเิชยีรบรุ ีจ.เพชรบรูณ์ ปรมิาณน ้า

อยูใ่นเกณฑท์ว่ม  
 แมน่ ้าทา่ตะเภา แมน่ ้าตาปี แมน่ ้าโก-ลก ปรมิาณน ้าอยูใ่นเกณฑน์อ้ย  

การด าเนนิการตามแผนเตรยีมสถานการณ์ภยัพบิตัดิา้นการเกษตร 

1. แจง้เตอืนผา่นศนูยต์ดิตามและแกไ้ขปัญหาภัยพบิัตดิา้นการเกษตรจังหวดั เรือ่ง พายุ
โซนรอ้น"มนิดอนเล " (Mindulle) ตัง้แตว่นัที ่23 สงิหาคม 2553 ใหจั้งหวดัทีอ่ยูใ่นพืน้ที่
เสีย่งภัยแจง้เตอืนใหเ้กษตรกรเตรยีมการรับสถานการณ์ฝนตกหนักและน ้าทว่มฉับพลัน 
บรเิวณพืน้ทีเ่สีย่งภัยบรเิวณทีล่าดเชงิเขา หรอืทีลุ่ม่ใกลท้างน ้าไหลของภาคเหนอื ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนอื ภาคตะวนัออกและภาคใตต้อนบน อาจเกดิน ้าป่าไหลหลากและดนิ
ถลม่ได ้

2. สนับสนุนเครือ่งสบูน ้าเคลือ่นที ่จ านวน 577 เครือ่ง ในพืน้ที ่52 จังหวดั ดงันี ้

 ภาคเหนอื 15 จังหวดั จ านวน 172 เครือ่ง ไดแ้ก ่จังหวดัเชยีงใหม(่31) 
นครสวรรค(์4) เพชรบรูณ์(4) ล าปาง(34) น่าน(12) พษิณุโลก(2) แพร่
(9) ตาก(15) ล าพนู(15) พะเยา(5) แมฮ่อ่งสอน(18) เชยีงราย(3) 
อตุรดติถ(์5) สโุขทัย(5) ก าแพงเพชร(10)  

 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 15 จังหวดั จ านวน 201 เครือ่ง ไดแ้ก ่จังหวดั
นครราชสมีา(42) ขอนแกน่(7) มหาสารคาม(4) รอ้ยเอ็ด(11) กาฬสนิธุ์
(46) อบุลราชธาน(ี6) นครพนม(14) มกุดาหาร(11) อ านาจเจรญิ(14) 
สรุนิทร(์7) ศรสีะเกษ(7) อดุรธาน(ี2) สกลนคร(9) ยโสธร(12) บรุรัีมย์
(9)  

 ภาคกลาง 11 จังหวดั จ านวน 70 เครือ่ง ไดแ้ก ่จังหวดัชยันาท(13) 
พระนครศรอียธุยา(2) สงิหบ์รุ(ี1) นนทบรุ(ี7) ปทมุธาน(ี8) นครปฐม(4) 
สพุรรณบรุ(ี3) ราชบรุ(ี16) อทัุยธาน(ี12) อา่งทอง(12) กาญจนบรุ(ี2)  

 ภาคตะวนัออก 3 จังหวดั จ านวน 46 เครือ่ง ไดแ้ก ่จังหวดันครนายก(14) 
ปราจนีบรุ(ี15) ฉะเชงิเทรา (17)  



 ภาคใต ้8 จังหวดั จ านวน 88 เครือ่ง ไดแ้ก ่จังหวดั เพชรบรุ(ี39) 
นครศรธีรรมราช(15) พังงา(1) สงขลา (14) ยะลา(6) พัทลงุ(2) ปัตตานี
(3) ชมุพร(8)  

5. สนับสนุนพชือาหารสตัว ์จ านวน 12,200 กโิลกรัม แรธ่าตแุละเวชภัณฑ ์32 ชดุ และ
ดแูลสขุภาพสตัว ์3,198 ตัว ในพืน้ทีจั่งหวดัเชยีงรายและอตุรดติถ ์

ผลกระทบดา้นการเกษตร 

อทุกภยั ชว่งภัยวนัที ่20 มถินุายน - 29 สงิหาคม 2553(ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ส.ค. 2553) 

ประสบภัยดา้นการเกษตร 31 จังหวดั ไดแ้ก ่

 ภาคเหนอื 14 จังหวดั ไดแ้ก ่จังหวดัแมฮ่อ่งสอน ก าแพงเพชร ตาก 
ล าปาง ล าพนู เชยีงใหม ่เชยีงราย น่าน แพร ่พจิติร พะเยา สโุขทัย 
พษิณุโลก อตุรดติถ ์ 

 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 6 จังหวดั ไดแ้ก ่จังหวดัชยัภมู ิหนองคาย เลย 
อ านาจเจรญิ อบุลราชธาน ีมกุดาหาร  

 ภาคกลาง 6 จังหวดั ไดแ้ก ่กรงุเทพฯ นครปฐม ราชบรุ ีกาญจนบรุ ี
สพุรรณบรุ ีสระบรุ ี 

 ภาคตะวนัออก 3 จังหวดั ไดแ้ก ่ฉะเชงิเทรา ตราด ระยอง  
 ภาคใต ้2 จังหวดั ไดแ้ก ่จังหวดัตรัง และสตลู  

ภาค 

ดา้นพชื ดา้นประมง ดา้นปศสุตัว ์

เกษตรกร 
คาดวา่จะ
เสยีหาย 

เกษตรกร 
คาดวา่จะ
เสยีหาย 

เกษตรกร 
สตัวไ์ดร้บั
ผลกระทบ 

แปลง
หญา้ 

ราย ไร ่ ราย ไร ่ ตรม. ราย ตวั ไร ่

เหนอื 51,215 346,999 2,756 1,889 1,953 5,585 145,346 10 

ต.อ.เฉียง
เหนอื 

5,206 32,956 1,446 856 875 - - - 

กลาง 1,429 17,646 6 55 2,700 - - - 

ตะวนัออก 344 1,926 - - - - - - 

ใต ้ 1,149 4,232 - - - - - - 

รวม 59,343 403,759 4,208 2,800 5,528 5,585 145,346 10 

การด าเนนิการ 

 ดา้นพชื ชว่ยเหลอืแลว้ 2 จังหวดั ไดแ้ก ่จังหวดัน่าน ล าปาง จา่ยเงนิ
ชว่ยเหลอืแลว้ดว้ยเงนิทดรองราชการในอ านาจผูว้า่ราชการจังหวดั 
จ านวน 10.1861 ลา้นบาท  

 ดา้นประมง ชว่ยเหลอืแลว้ 1 จังหวดั คอืจังหวดัน่าน จา่ยเงนิชว่ยเหลอื
แลว้ดว้ยเงนิทดรองราชการในอ านาจผูว้า่ราชการจังหวดั จ านวน 
773,667 บาท  

 ดา้นปศสุตัว ์ชว่ยเหลอืแลว้ 1 จังหวดั คอืจังหวดัน่าน จา่ยเงนิชว่ยเหลอื
แลว้ดว้ยเงนิทดรองราชการในอ านาจอ าเภอ จ านวน 216,235 บาท  

 



23. เร ือ่ง สรปุสถานการณ์อทุกภยั และการใหค้วามชว่ยเหลอื (ขอ้มลู ณ วนัที ่
30 สงิหาคม 2553) 

คณะรัฐมนตรรัีบทราบขอ้มลูสรปุสถานการณ์อทุกภัย และการใหค้วามชว่ยเหลอื (ขอ้มลู 
ณ วนัที ่30 สงิหาคม 2553) ของกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ 

1. สรปุสถานการณ์อทุกภยั และการใหค้วามชว่ยเหลอื (ระหวา่งวันที ่24-30 
สงิหาคม 2553) 

 1.1 พืน้ทีป่ระสบภยั 14 จงัหวดั 43 อ าเภอ 156 ต าบล 740 
หมูบ่า้น ไดแ้ก ่จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน เชยีงราย เชยีงใหม ่ล าปาง 
ล าพนู แพร ่นา่น อตุรดติถ ์พษิณุโลก เพชรบรูณ์ พจิติร มกุดาหาร 
สระบรุ ีและจงัหวดันครนายก ราษฎรไดรั้บความเดอืดรอ้น 28,882 
ครัวเรอืน 81,723 คน อพยพ 116 ครัวเรอืน 461 คน พืน้ทีท่าง
การเกษตรไดรั้บความเสยีหาย 87,414 ไร ่ผูเ้สยีชวีติ 1 ราย (นาย
ส าราญ วงัค า อาย ุ59 ปี อยูบ่า้นเลขที ่160 หมูท่ี ่4 ต าบลโพนงาม 
อ าเภอค าชะอ ีจังหวดัมกุดาหาร)  

 1.2 สถานการณ์ปจัจบุนั ยังคงมสีถานการณ์อทุกภัยในพืน้ที ่13 
จงัหวดั ไดแ้ก ่จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน เชยีงราย เชยีงใหม ่ล าปาง แพร ่
นา่น อตุรดติถ ์พษิณุโลก เพชรบรูณ์ พจิติรมกุดาหาร สระบรุ ีและ
จงัหวดันครนายก ดังนี ้ 

o 1) จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน เมือ่วนัที ่24 สงิหาคม 2553 ฝนตกหนัก
ตอ่เนือ่งท าใหเ้กดิน ้าทว่มฉับพลัน และน ้าป่าไหลหลากเขา้ทว่ม
ในพืน้ทีอ่ าเภอปาย 7 ต าบล 52 หมูบ่า้น ราษฎรไดรั้บความ
เดอืดรอ้น 40 ครัวเรอืน 150 คน บา้นเรอืนราษฎรเสยีหาย
บางสว่น 1 หลัง ฝาย 3 แหง่ ปจัจบุนัยงัคงมนี า้ทว่มขงัใน
พืน้ที ่หมูท่ ี ่1,2,5 ต าบลแมฮ่ ี ้และอ าเภอเมอืง ทีต่ าบลปาง
หม ู(หมูท่ ี ่11)  

o 2) จงัหวดัเชยีงราย เมือ่วนัที ่24 สงิหาคม 2553 ฝนตกหนัก
ตอ่เนือ่งท าใหเ้กดิน ้าทว่มฉับพลัน และน ้าป่าไหลหลากเขา้ทว่ม
ในพืน้ที ่5 อ าเภอ ไดแ้ก ่อ าเภอขนุตาล เทงิ เวยีงเชยีงรุง้ 
เชยีงของ และอ าเภอพญาเม็งราย รวม 15 ต าบล 64 หมูบ่า้น 
ราษฎรไดรั้บความเดอืดรอ้น 9,330 ครัวเรอืน 24,540 คน พืน้ที่
การเกษตรไดรั้บความเสยีหาย 5,400 ไร ่ 

o 3) จงัหวดัเชยีงใหม ่ระหวา่งวนัที ่24-29 สงิหาคม 2553 ได ้
เกดิฝนตกหนักตอ่เนือ่งท าใหเ้กดิน ้าทว่มขงั น ้าลน้ตลิง่ในบรเิวณ
ทีลุ่ม่รมิฝ่ังน ้า ในพืน้ที ่4 อ าเภอ ไดแ้ก ่อ าเภอแมร่มิ สนัทราย 
หางดง และอ าเภอเมอืง รวม 24 ต าบล ราษฎรไดรั้บความ
เดอืดรอ้น 450 ครัวเรอืน 2,000 คน  

o 4) จงัหวดัล าปาง เมือ่วนัที ่28 สงิหาคม 2553 เกดิฝนตกหนัก
ตอ่เนือ่งท าใหเ้กดิน ้าป่าไหลหลากเขา้ทว่มในพืน้ที ่3 อ าเภอ 
ไดแ้ก ่อ าเภอเมอืง แมเ่มาะ และอ าเภองาว รวม 6 ต าบล 26 
หมูบ่า้น ความเสยีหายอยูร่ะหวา่งการส ารวจ  

o 5) จงัหวดัแพร ่เมือ่วนัที ่28 สงิหาคม 2553 เกดิน ้าป่าไหล
หลากและน ้าทว่มฉับพลันในพืน้ที ่4 อ าเภอ ไดแ้ก ่อ าเภอหนอง
มว่งไข ่รอ้งกวาง สอง และอ าเภอลอง รวม 14 ต าบล ความ
เสยีหายอยูร่ะหวา่งการส ารวจ  



o 6) จงัหวดันา่น เมือ่วนัที ่28 สงิหาคม 2553 เกดิฝนตกหนักท า
ใหน้ ้าในล าหว้ยน ้าหนิไหลเออ่เขา้ทว่มบา้นเรอืนราษฎรและพืน้ที่
การเกษตรในพืน้ทีอ่ าเภอนานอ้ย 4 ต าบล 20 หมูบ่า้น ราษฎร
ไดรั้บความเดอืดรอ้น 2,984 ครัวเรอืน 9,120 หมูบ่า้น ความ
เสยีหายอยูร่ะหวา่งการส ารวจ  

o 7) จงัหวดัอตุรดติถ ์เมือ่วนัที ่28 สงิหาคม 2553 เกดิฝนตก
หนักตอ่เนือ่ง ปรมิาณน ้าฝนวดัได ้150.0 มม. ทีอ่ าเภอฟากทา่ 
ท าใหเ้กดิน ้าลน้ตลิง่ไหลเขา้ทว่มบา้นเรอืนราษฎรและพืน้ทีลุ่ม่ต า่
การเกษตรในอ าเภอฟากทา่ ต าบลฟากทา่ (หมูท่ี ่3,4,10) และ
เขตเทศบาลต าบลฟากทา่ ระดับน ้าสงูประมาณ 0.80 เมตร 
ราษฎรไดรั้บความเดอืดรอ้น 700 ครัวเรอืน 2,100 คน ความ
เสยีหายอยูร่ะหวา่งการส ารวจ  

o 8) จงัหวดัพษิณุโลก เมือ่วนัที ่27 สงิหาคม 2553 เกดิฝนตก
หนักตอ่เนือ่ง ท าใหเ้กดิน ้าป่าไหลหลากเขา้ทว่มในพืน้ทีอ่ าเภอ
เนนิมะปราง 3 ต าบล 33 หมูบ่า้น ไดแ้ก ่ต าบลไทรยอ้ย (หมูท่ี ่
1-17) ต าบลวงัโพรง (หมูท่ี ่1-9) และต าบลวงัยาง (หมูท่ี ่1-7) 
ราษฎรไดรั้บความเดอืดรอ้น 1,650 ครัวเรอืน 6,600 คน  

o 9) จงัหวดัเพชรบรูณ์ เมือ่วนัที ่28 สงิหาคม 2553 เวลา 05.00 
น. น ้าป่าไหลหลากในพืน้ที ่4 อ าเภอ ไดแ้ก ่อ าเภอวเิชยีรบรุ ี
หลม่เกา่ หนองไผ ่และอ าเภอวงัโป่ง รวม 12 ต าบล 79 
หมูบ่า้น ความเสยีหายอยูร่ะหวา่งการส ารวจ  

o 10) จงัหวดัมกุดาหาร ระหวา่งวนัที ่26-29 สงิหาคม 2553 เกดิ
ฝนตกหนักท าใหน้ ้าทว่มบา้นเรอืนราษฎรและพืน้ทีก่ารเกษตรใน 
7 อ าเภอ 35 ต าบล 367 หมูบ่า้น ไดแ้ก ่อ าเภอเมอืง นคิมค า
สรอ้ย ดอนตาล ดงหลวง ค าชะอ ีวา่นใหญ ่และอ าเภอหนอง
สงู ราษฎรไดรั้บความเดอืดรอ้น 8,827 ครัวเรอืน 22,500 คน 
อพยพ 116 ครัวเรอืน 461 คน มผีูเ้สยีชวีติ 1 ราย คอื นาย
ส าราญ วงัค า อาย ุ59 ปี อยูบ่า้นเลขที ่160 หมูท่ี ่4 ต าบลโพน
งาม อ าเภอค าชะอ ี(เสยีชวีติเมือ่วนัที ่26 สงิหาคม 2553 บรเิวณ
สะพานหว้ยแคน บา้นโพนไฮ หมูท่ี ่3 ต าบลหนองแคน อ าเภอดง
หลวง เนือ่งจากถกูน ้าป่า พัดตกสะพาน) พืน้ทีก่ารเกษตรเสยีหาย 
73,164 ไร ่ถนน 205 สาย ทอ่ระบายน ้า 25 แหง่ ฝาย 12 แหง่ 
บอ่ปลา/กุง้ 414 บอ่  

o 11) จงัหวดัสระบรุ ีเมือ่วนัที ่27 สงิหาคม 2553 เกดิฝนตกหนัก
ท าให ้น ้าทว่มบา้นเรอืนราษฎรและทีลุ่ม่ต า่การเกษตรใน 5 
อ าเภอ 16 ต าบล 23 หมูบ่า้น ไดแ้ก ่อ าเภอบา้นหมอ วหิารแดง 
เมอืง หนองแค และอ าเภอแกง่คอย ความเสยีหายอยูร่ะหวา่ง
การส ารวจ  

o 12) จงัหวดันครนายก ระหวา่งวันที ่27-28 สงิหาคม 2553 
เกดิฝนตกหนักตอ่เนือ่งท าใหน้ ้าทว่มบา้นเรอืนราษฎรและทีลุ่ม่ต า่
การเกษตรใน 2 อ าเภอ 8 ต าบล ไดแ้ก ่อ าเภอปากพล ีและ
อ าเภอบา้นนา ราษฎรไดรั้บความเดอืดรอ้น 51 ครัวเรอืน 153 
คน พืน้ทีก่ารเกษตร 50 ไร ่ 

o 13) จงัหวดัพจิติร ระหวา่งวนัที ่29-30 สงิหาคม 2553 เกดิน ้า
ทว่มขงัในพืน้ที ่2 อ าเภอ 6 ต าบล ไดแ้ก ่อ าเภอดงเจรญิ และ
อ าเภอทบัคลอ้ ความเสยีหายอยูร่ะหวา่งการส ารวจ  

 1.3 การใหค้วามชว่ยเหลอืของหนว่ยงานตา่ง ๆ  
o 1) กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  



o ศนูยป้์องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ล าปาง จัดสง่รถ
ผลติน ้าดืม่ จ านวน 1 คัน รถบรรทกุน ้าขนาด 6,000 ลติร จ านวน 
3 คัน และก าลังพล จ านวน 12 นาย สนับสนุนการใหค้วาม
ชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัย ในพืน้ทีจั่งหวดัเชยีงราย ตัง้แต ่26 
สงิหาคม 2553  

o ศนูยป้์องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร สนับสนุน
เรอืทอ้งแบน 7 ล า ก าลังพล 10 นาย สนับสนุนการใหค้วาม
ชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัยในพืน้ทีจั่งหวดัมกุดาหาร  

o ศนูยป้์องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พษิณุโลก จัดสง่
ก าลังพล 15 นาย เรอืทอ้งแบน 5 ล า รถบรรทกุตดิป้ันจ่ัน 1 คัน 
รถสอ่งสวา่ง 1 คัน รถกูภ้ยัขนาดเล็ก 1 คัน รถบรรทกุ 2 คัน รถ
ผลติน ้าดืม่ 1 คัน สนับสนุนการใหค้วามชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัยใน
พืน้ทีจั่งหวดัอตุรดติถ ์ 

o 2) กรมชลประทาน  
o ไดเ้ตรยีมความพรอ้มเครือ่งสบูน ้า จ านวน 1,200 เครือ่ง เพือ่

ชว่ยเหลอืเกษตรกรตามจังหวดัตา่ง ๆ ปัจจบุันไดใ้หก้ารสนับสนุน
เครือ่งสบูน ้าเคลือ่นที ่577 เครือ่ง ในพืน้ที ่52 จังหวดั  

 1.4 สิง่ของพระราชทานชว่ยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยั  
o 1) พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ทรงหว่งใยพสกนกิรทีไ่ดรั้บ

ความเดอืดรอ้น จงึไดพ้ระราชทานถงุยังชพี ใหม้ลูนธิริาชประชานุ
เคราะห ์ในพระบรมราชปูถัมภ ์มอบแกร่าษฎรเพือ่บรรเทาความ
เดอืดรอ้น โดยในวนัที ่29-30 สงิหาคม 2553 นายประสงค ์พทิรู
กจิจา เลขาธกิารมลูนธิริาชประชานุเคราะหฯ์ พรอ้มคณะ จาก
สว่นกลาง เดนิทางไปมอบสิง่ของพระราชทานเพือ่บรรเทาความ
เดอืดรอ้นแกร่าษฎรผูป้ระสบอทุกภัยในพืน้ทีจั่งหวดัเพชรบรูณ ์
และจังหวดัแพร ่จ านวน 2,000 ครอบครัว ดังนี ้ 

 จงัหวดัเพชรบรูณ์ เมือ่วนัที ่29 สงิหาคม 2553 ณ วดั
โคกส าราญ ต าบลบา้นกลว้ย อ าเภอชนแดน จ านวน 
1,000 ครอบครัว  

 จงัหวดัแพร ่ในวนัที ่30 สงิหาคม 2553 ณ โรงเรยีนบา้น
ไผโ่ทน อ าเภอรอ้งกวาง จ านวน 500 ครอบครัว และที่
โรงเรยีนบา้นหว้ยโรงนอก อ าเภอรอ้งกวาง จ านวน 500 
ครอบครัว  

o 2) กองงานพระวรชายาฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ สยาม
มกฎุราชกมุาร โดย พลอากาศตร ีสรชยั ชวีะกลนิศกัดิ ์
ผูอ้ านวยการกองงานพระวรชายาฯ เป็นผูแ้ทนพระองคฯ์ เดนิทาง
ไปมอบ ถงุพระราชทาน ทีโ่รงเรยีนบา้นใหมผ่า้ขาว หมูท่ี ่3 
ต าบลวเิชตนคร อ าเภอแจห้ม่ จงัหวดัล าปาง และทีโ่รงเรยีนวดั
วงัขอน ต าบลแมพ่งุ อ าเภอวงัชิน้ จงัหวดัแพร ่รวมจ านวน 
1,850 ชดุ  

o 3) พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวล ีพระวรราชาทนัิดดา
มาต ุ(นายกกติตมิศกัดิต์ลอดชพี) และ พระเจา้หลานเธอ 
พระองคเ์จา้พัชรกติยิาภา ประธานมลูนธิอิาสาเพือ่นพึง่ (ภาฯ) 
ยามยาก สภากาชาดไทย ทรงโปรดใหผู้แ้ทน พระองค ์มอบถงุ
พระราชทานแกร่าษฎรทีป่ระสบอทุกภัย จงัหวดัเชยีงราย แพร ่
ล าพนู และจงัหวดัอตุรดติถ ์รวมจ านวน 8,009 ถงุ และอาหาร
กลอ่ง จ านวน 3,500 กลอ่ง  



 พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวล ีพระวรราชาทิ
นัดดามาต ุและพระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้พัชรกติยิา
ภา ทรงโปรดให ้พลอากาศเอก อนุพันธ ์สนทิวงศ ์ณ 
อยธุยา รองประธานมลูนธิอิาสาเพือ่นพึง่ (ภาฯ) ยามยาก 
สภากาชาดไทย เป็นผูแ้ทนพระองค ์มอบถงุยังชพี
พระราชทาน ถวายพระภกิษุสงฆ ์และมอบแกร่าษฎรที่
ประสบภัย ในวนัจนัทรท์ ี ่30 สงิหาคม 2553 พืน้ที่
จงัหวดัอตุรดติถ ์และจงัหวดันา่น จ านวน 2,493 ถงุ 
ดังนี ้ 

 จงัหวดัอตุรดติถ ์เวลา 10.30 น. ณ โรงเรยีน
ฟากทา่วทิยา ต าบลฟากทา่ อ าเภอฟากทา่ ถวาย
แดพ่ระภกิษุสงฆ ์จ านวน 40 ถงุ และมอบแก่
ราษฎรทีป่ระสบภัย จ านวน 1,435 ถงุ รวม 1,475 
ถงุ  

 จงัหวดันา่น เวลา 14.30 น. ณ หอประชมุ
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสถาน อ าเภอนานอ้ย 
ถวายแดพ่ระภกิษุสงฆ ์จ านวน 40 ถงุ มอบแก่
ราษฎรทีป่ระสบภัย จ านวน 978 ถงุ รวม 1,018 
ถงุ  

2. ก าหนดการเดนิทางไปราชการของผูบ้งัคบับญัชาระดบัสงู 

 รฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย (นายชวรตัน ์ชาญวรีกลู)  
 เมือ่วนัอังคารที ่24 สงิหาคม 2553 รัฐมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย 

(นายชวรัตน์ ชาญวรีกลู) รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายขวัญชยั วงศ์

นติกิร) รองอธบิดกีรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายฉัตรป้อง ฉัตร
ภตู)ิ ผูว้า่ราชการจังหวดัทกุจังหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื และคณะ 
เดนิทางไปประชมุการเตรยีมการป้องกันและแกไ้ขปัญหาอทุกภัย วาตภัย 
และดนิถลม่ปี 2553 ในพืน้ทีจั่งหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื ณ หอ้ง
ประชมุโรงแรมพลแูมนราชาออคดิขอนแกน่ ถนนศรจัีนทร ์อ าเภอเมอืง 
จังหวดัขอนแกน่  

3. การคาดหมายลกัษณะอากาศระหวา่งวนัที ่30 สงิหาคม 2553 - 5 กนัยายน 
2553 

 กรมอตุนุยิมวทิยา คาดหมายลักษณะอากาศวา่ ในชว่งวนัที ่30-31 
สงิหาคม 2553 รอ่งมรสมุก าลังคอ่นขา้งแรงพาดผา่นภาคเหนอืและภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนบนของประเทศไทย สว่นในชว่งวนัที ่1-5 
กันยายน 2553 รอ่งมรสมุพาดจะเลือ่นลงมาผา่นตอนกลางของประเทศ
ไทยและมกี าลังแรง ท าใหป้ระเทศไทยตอนบนมฝีนชกุหนาแน่นตอ่เนือ่ง 
และมฝีนตกหนักถงึหนักมากหลายพืน้ทีโ่ดยเฉพาะในชว่งวนัที ่1-3 
กันยายน 2553 สว่นมรสมุตะวนัตกเฉียงใตก้ าลัง ปานกลางพัดปกคลมุ
ทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอา่วไทยตลอดชว่ง ส าหรับ พายโุซน
รอ้น "ไลออนร็อก (LIONROCK)" บรเิวณทะเลจนีใตต้อนบน มแีนวโนม้
จะเคลือ่นขึน้ประเทศจนีตะวนัออกเฉียงใตป้ระมาณในวนัที ่1 กันยายน 
2553 พายนุีไ้มม่ผีลกระทบตอ่ประเทศไทย  

 กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ไดแ้จง้เตอืนเกีย่วกบัสภาวะ
อากาศ ใหศ้นูยป้์องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต และจังหวดัใน



ภาคเหนอื ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื ภาคกลาง และภาคตะวนัออก 
เตรยีมการป้องกันและแกไ้ขปัญหาอทุกภัย วาตภัย ดนิถลม่ และคลืน่ลม
แรง อันเกดิจากสภาวะฝนตกหนักและคลืน่ลมแรง อาจท าใหเ้กดิน ้าทว่ม
ฉับพลัน น ้าป่าไหลหลาก และดนิถลม่ สรา้งความเสยีหายใหแ้กช่วีติ 
ทรัพยส์นิ และผลติผลทางการเกษตรของประชาชนแลว้ และใหศ้นูย์
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต และจังหวดั จัดเจา้หนา้ทีเ่ฝ้าระวัง
ตดิตามสถานการณ์ในพืน้ทีอ่ยา่งตอ่เนือ่งตลอด 24 ชัว่โมง รวมทัง้เตรยีม
เครือ่งมอือปุกรณ์ไวใ้หพ้รอ้ม เพือ่สามารถชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัยไดทั้นตอ่
เหตกุารณ์เมือ่เกดิ สาธารณภัยขึน้  

 

24. เร ือ่ง การคา้ระหวา่งประเทศของไทยในระยะ 7 เดอืนของปี 2553 
(มกราคม-กรกฎาคม) 

คณะรัฐมนตรรัีบทราบขอ้มลูการคา้ระหวา่งประเทศของไทยในระยะ 7 เดอืนของปี 2553 
(มกราคม-กรกฎาคม) ของกระทรวงพาณชิย ์สรปุไดด้ังนี ้

1. การสง่ออก 

 1.1 การสง่ออกเดอืนกรกฎาคม 2553  
o 1.1.1 การสง่ออก มมีลูคา่ 15,564.7 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ 

เพิม่ข ึน้ตอ่เนือ่งรอ้ยละ 20.6 การสง่ออกยังมแีนวโนม้ขยายตัว
เพิม่ขึน้ตอ่เนือ่งจากชว่งปลายปี 2552 ในรปูเงนิบาทการสง่ออกมี
มลูคา่ 500,095 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 14.2  

o 1.1.2 สนิคา้สง่ออก สง่ออกเพิม่ขึน้ตอ่เนือ่งในทกุหมวดสนิคา้ 
โดยสนิคา้เกษตร/อตุสาหกรรมเกษตรเพิม่ขึน้รอ้ยละ 12.7 สนิคา้
อตุสาหกรรมส าคัญเพิม่ขึน้รอ้ยละ 23.5 และสนิคา้อืน่ๆ เพิม่ขึน้
รอ้ยละ 17.3  

 (1) สนิคา้เกษตร/อตุสาหกรรมเกษตร สว่นใหญเ่ป็น
การสง่ออกทีม่มีลูคา่เพิม่ขึน้ แตป่รมิาณสง่ออกลดลง
เล็กนอ้ยเนือ่งจากราคาสง่ออกสงูขึน้ โดยเฉพาะ 
ยางพารา มันส าปะหลัง น ้าตาล และ กุง้แชแ่ข็งและแปร
รปู ขณะที ่อาหารทะเลแชแ่ข็ง กระป๋องและแปรรปู และ 
ไกแ่ชแ่ข็งและแปรรปู ยังสง่ออกเพิม่ขึน้ทัง้ปรมิาณและ
มลูคา่ สว่นขา้ว สง่ออกลดลงทัง้ปรมิาณและมลูคา่รอ้ยละ 
19.9 และ 25.1 ตามล าดบั เนือ่งจากปัญหาการแขง่ขนั
ดา้นราคากับเวยีดนาม ปากสีถานและอนิเดยีและการแข็ง
คา่ของเงนิบาท และผัก ผลไม ้ลดลงทัง้ปรมิาณและ
มลูคา่รอ้ยละ 25.3 และ 9.3 ตามล าดับ เนือ่งจาก 
ผลผลติในประเทศลดลง  

 (2) สนิคา้อตุสาหกรรมส าคญั สว่นใหญส่ง่ออกเพิม่ขึน้  
 สนิคา้ทีส่ง่ออกเพิม่ข ึน้สงูกวา่รอ้ยละ 20 

ไดแ้ก ่เครือ่งใชไ้ฟฟ้า ยานยนต ์เม็ดและผลติ - 
ภัณฑพ์ลาสตกิ ผลติภัณฑย์าง เลนส ์นาฬกิาและ
สว่นประกอบ เครือ่งกฬีาและเครือ่งเลน่เกมส ์ 

 สนิคา้ทีส่ง่ออกเพิม่ข ึน้นอ้ยกวา่รอ้ยละ 20 
ไดแ้ก ่เครือ่งอเิล็กทรอนกิส ์ส ิง่ทอ เครือ่งส าอาง 



เฟอรน์เิจอร ์เครือ่งเดนิทางและเครือ่งหนัง 
เครือ่งใชเ้ครือ่งประดับตกแตง่ อาหารสตัวเ์ลีย้ง 
และ ของเลน่  

 สนิคา้ทีส่ง่ออกลดลง ไดแ้ก ่อญัมณี ทีล่ดลง
รอ้ยละ 16.4 เป็นผลจากการสง่ออกทองค าที่
ลดลงถงึรอ้ยละ 84.7 ขณะทีอ่ัญมณีทีห่กัทองค า
ออกแลว้ก็สง่ออกเพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 22.1 รวมทัง้ 
วสัดกุอ่สรา้งลดลงรอ้ยละ2.5 เป็นการลดลงของ
การสง่ออกโครงกอ่สรา้งท าดว้ยเหล็กไป
ออสเตรเลยีทีล่ดลงถงึรอ้ยละ 89.0 และสิง่พมิพ ์
กระดาษและบรรจภุณัฑ ์ลดลงรอ้ยละ 2.0 เป็น
การลดลงในฮอ่งกงและญีปุ่่ น เนือ่งจากตอ้ง
แขง่ขนักับจนีทีม่กีารเพิม่ก าลังการผลติในประเทศ 
โดยสรา้งโรงงานกระดาษทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก และ
มเีทคโนโลยใีนการผลติทีทั่นสมัย  

o 1.1.3 ตลาดสง่ออก สง่ออกเพิม่ขึน้ตอ่เนือ่งทัง้ในตลาดหลกั
และตลาดทีม่ศีกัยภาพ  

 (1) ตลาดหลกั สง่ออกเพิม่ขึน้ตอ่เนือ่งเป็นเดอืนทีเ่กา้ 
รอ้ยละ 22.3 เป็นการเพิม่ขึน้ในทกุตลาด โดยเฉพาะญีปุ่่ น
ทีเ่พิม่ข ึน้ในอัตราสงูตอ่เนือ่งถงึรอ้ยละ 30.6 ขณะที ่
สหรัฐฯและ สหภาพยโุรป(15) ก็ขยายตัวเพิม่ขึน้ตอ่เนือ่ง
เชน่เดยีวกัน  

 (2) ตลาดศกัยภาพสงู สง่ออกเพิม่ขึน้ตอ่เนือ่งเป็น
เดอืนทีส่บิเอ็ด รอ้ยละ 21.9 เป็นการเพิม่ขึน้ในทกุตลาด 
ยกเวน้สงิคโปรท์ีส่ง่ออกลดลงรอ้ยละ 7.0 โดยเป็นการ
ลดลงของการสง่ออกน ้ามนัส าเร็จรปูและสว่นประกอบ
อากาศยานและอปุกรณ ์ 

 (3) ตลาดศกัยภาพระดบัรอง สง่ออกเพิม่ขึน้ตอ่เนือ่ง
เป็นเดอืนทีส่บิเอ็ด รอ้ยละ 19.3 เป็นการขยายตัวในทกุ
ตลาด ยกเวน้แอฟรกิาทีส่ง่ออกลดลงรอ้ยละ 0.2 เป็นการ
ลดลงของการสง่ออกขา้วทีล่ดลง รอ้ยละ 45.5 ตลาดที่
ลดลงไดแ้ก ่ไนจเีรยี และ แอฟรกิาใต ้ 

 1.2 การสง่ออกในระยะ 7 เดอืนของปี 2553 (ม.ค.-ก.ค.)  
o 1.2.1 การสง่ออก การสง่ออกมมีลูคา่ 108,631.0 ลา้นเหรยีญ

สหรัฐฯ เพิม่ข ึน้รอ้ยละ 34.1 ในรปูเงนิบาทการสง่ออกมมีลูคา่ 
3,520,688.2 ลา้นบาท เพิม่ข ึน้รอ้ยละ 25.4  

o 1.2.2 สนิคา้สง่ออก เพิม่ข ึน้ทกุหมวดสนิคา้ ดังนี ้สนิคา้เกษตร/
อตุสาหกรรมเกษตรส าคญั เพิม่ข ึน้รอ้ยละ 33.2 สนิคา้
อตุสาหกรรมส าคัญเพิม่ข ึน้รอ้ยละ 34.1 และสนิคา้อืน่ ๆ เพิม่ข ึน้
รอ้ยละ 34.8  

 (1) สนิคา้เกษตร/อตุสาหกรรมเกษตรส าคญั 
สง่ออกเพิม่ข ึน้ทกุรายการ เป็นการเพิม่ขึน้ทัง้ปรมิาณ
และมลูคา่ โดยเฉพาะ ยางพารา มันส าปะหลัง น ้าตาล 
และสนิคา้อาหาร ประเภท อาหารทะเลแชแ่ข็ง กระป๋อง
และแปรรปู กุง้แชแ่ข็งและแปรรปู และ ไกแ่ชแ่ข็งและ
แปรรปู รวมทัง้ผักและผลไม ้ทีม่ลูคา่สง่ออกเพิม่ขึน้ แต่
ปรมิาณสง่ออกลดลงเล็กนอ้ย ยกเวน้ ขา้วทีส่ง่ออกลดลง
ทัง้ปรมิาณและมลูคา่รอ้ยละ 8.9 และ 4.0 ตามล าดับ 



เนือ่งจากปัญหาการแขง่ขันดา้นราคากับเวยีดนาม 
ปากสีถานและอนิเดยีและการแข็งคา่ของเงนิบาท  

 (2) สนิคา้อตุสาหกรรมส าคญั สง่ออกเพิม่ขึน้เกอืบทกุ
รายการ สนิคา้ทีส่ง่ออกเพิม่ข ึน้สงูกวา่รอ้ยละ 20 
ไดแ้ก ่เครือ่งอเิล็กทรอนกิส ์เครือ่งใชไ้ฟฟ้า ยานยนต ์
เม็ดและผลติภัณฑพ์ลาสตกิ ผลติภัณฑย์าง สิง่พมิพ ์
เครือ่งส าอาง เฟอรน์เิจอร ์และเลนส ์รวมทัง้อัญมณีทีห่ัก
ทองค าออกแลว้สง่ออกเพิม่ขึน้ถงึ รอ้ยละ 24.0 (การ
สง่ออกอัญมณีเพิม่ขึน้รอ้ยละ 11.4 และการสง่ออก
ทองค าเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.0)  

o 1.2.3 ตลาดสง่ออก สง่ออกเพิม่ขึน้ตอ่เนือ่งทัง้ในตลาดหลกั
และตลาดใหม ่ 

 (1) ตลาดหลกั สง่ออกเพิม่ขึน้ตอ่เนือ่งในอัตราสงูถงึ
รอ้ยละ 27.3 และเป็นการเพิม่ขึน้ในทกุตลาด ไดแ้ก ่ญีปุ่่ น 
สหรัฐฯ และสหภาพยโุรป(15) เพิม่ข ึน้รอ้ยละ 31.8 , 
24.5 และ 21.8 ตามล าดบั  

 (2) ตลาดศกัยภาพสงู สง่ออกเพิม่ขึน้ตอ่เนือ่งถงึรอ้ย
ละ 45.4 และเป็นการเพิม่ขึน้ในอัตราทีค่อ่นขา้งสงูในทกุ
ตลาด ทัง้ อาเซยีน(5) จนี อนิโดจนีและพมา่ ฮอ่งกง และ 
อนิเดยี  

 (3) ตลาดศกัยภาพระดบัรอง สง่ออกเพิม่ขึน้ตอ่เนือ่ง
รอ้ยละ 27.0 และเป็นการขยายตัวในเกอืบทกุตลาด 
โดยเฉพาะ ออสเตรเลยี ลาตนิอเมรกิา และ ยโุรป
ตะวนัออกทีข่ยายตัวในอัตราสงู ยกเวน้แอฟรกิาทีส่ง่ออก
ลดลงรอ้ยละ 2.6 เป็นการลดลงของการสง่ออกเหล็กกลา้
และผลติภัณฑ(์โครงกอ่สรา้ง) และขา้ว ทีล่ดลงรอ้ยละ 
81.6 และ 25.3 ตามล าดบั  

2. การน าเขา้ 

 2.1 การน าเขา้เดอืนกรกฎาคม 2553  
o 2.1.1 การน าเขา้ มมีลูคา่ 16,504.6 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ เทยีบ

กับระยะเดยีวกันของปีทีผ่า่นมา เพิม่ขึน้รอ้ยละ 36.1 คดิในรปูเงนิ
บาทมมีลูคา่ 536,398.7 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 28.9  

o 2.1.2 สนิคา้น าเขา้ สนิคา้น าเขา้ส าคัญมกีารน าเขา้เพิม่ขึน้ทกุ
หมวดดังนี ้ 

 (1) สนิคา้เชือ้เพลงิ น าเขา้มลูคา่ 2,434.1 ลา้นเหรยีญ
สหรัฐฯ เพิม่ข ึน้รอ้ยละ 6.0 การน าเขา้สนิคา้เชือ้เพลงิที่
ส าคัญ ไดแ้กน่ า้มนัดบิ มมีลูคา่ 1,789.9 ลา้นเหรยีญ
สหรัฐฯ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.4 ในเชงิปรมิาณมจี านวน 23.23 
ลา้นบารเ์รล (749,404 บารเ์รลตอ่วนั) ลดลงรอ้ยละ 9.3 
สาเหตจุากราคาน ้ามันดบิในตลาดโลกปรับเพิม่ขึน้  

 (2) สนิคา้ทนุ น าเขา้มลูคา่ 4,034.7 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 29.2 เนือ่งจากภาวะเศรษฐกจิดขี ึน้ ท าให ้
นักลงทนุมั่นใจทีจ่ะขยายการลงทนุในสนิคา้คงทน การ
น าเขา้สนิคา้ทนุทีส่ าคัญ ไดแ้ก ่เครือ่ง จกัรกลและ
สว่นประกอบ เพิม่ข ึน้รอ้ยละ 48.8 เครือ่งจกัรไฟฟ้า
และสว่นประกอบ เพิม่ข ึน้รอ้ยละ 27.1 เครือ่ง



คอมพวิเตอร ์อปุกรณ์และสว่นประกอบ เพิม่ข ึน้รอ้ยละ 
18.1  

 (3) สนิคา้วตัถดุบิและกึง่ส าเร็จรปู น าเขา้มลูคา่ 
7,916.3 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 53.9 สนิคา้
วตัถดุบิและกึง่ส าเร็จรปูส าคัญ ไดแ้ก ่เคมภีณัฑ ์เพิม่ข ึน้
รอ้ยละ 32.3 สว่นใหญเ่ป็นการน าเขา้เม็ดพลาสตกิ เพือ่
ใชใ้นอตุสาหกรรมการผลติ เชน่ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า ชิน้สว่น
รถยนต ์และผลติภัณฑพ์ลาสตกิอืน่ๆ อปุกรณ์
สว่นประกอบเครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส ์
เพิม่ข ึน้รอ้ยละ 25.2 เหล็ก เหล็กกลา้และผลติภณัฑ ์
น าเขา้ปรมิาณ 1.15 ลา้นตัน มลูคา่ 1,068.8 ลา้นเหรยีญ
สหรัฐฯ ในเชงิปรมิาณเพิม่ขึน้รอ้ยละ 45.6 มลูคา่เพิม่ขึน้
รอ้ยละ 92.2 เป็นการน าเขา้ตามความตอ้งการบรโิภค
เนือ่งจากเศรษฐกจิภายในประเทศฟ้ืนตัว และความ
ตอ้งการใชเ้หล็กในโครงการลงทนุขนาดใหญข่องรัฐ 
รวมถงึการขยายตัวของอตุสาหกรรมยานยนต ์และเหล็ก
แผน่เพือ่น ามาเป็นวตัถดุบิในการผลติภาชนะบรรจภุัณฑ์
ส าหรับการสง่ออกและจ าหน่ายภายในประเทศ ทองค า 
น าเขา้ปรมิาณ 44.6 ตัน มลูคา่ 1,704.9 ลา้นเหรยีญ
สหรัฐฯ ในเชงิปรมิาณ เพิม่ข ึน้รอ้ยละ 133.7 มลูคา่เพิม่
ขึน้รอ้ยละ 203.6 เนือ่งจากราคาทองค าในตลาดโลก
ปรับตัวลดลง และเงนิบาทแข็งคา่ขึน้  

 (4) สนิคา้อปุโภคบรโิภค น าเขา้มลูคา่ 1,390.1 ลา้น
เหรยีญสหรัฐฯ เพิม่ข ึน้รอ้ยละ 20.4 การน าเขา้ มี
มลูคา่เพิม่ขึน้ตามสภาวะเศรษฐกจิทีฟ้ื่นตัว ท าใหผู้บ้รโิภค
มคีวามมั่นใจในการจับจา่ยใชส้อยมากขึน้ รวมถงึคา่เงนิ
บาททีแ่ข็งคา่ ท าใหส้นิคา้น าเขา้มรีาคาทีถ่กูลง การ
น าเขา้สนิคา้อปุโภคบรโิภคทีส่ าคัญ ไดแ้ก ่
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าในบา้น เพิม่ข ึน้รอ้ยละ 23.9 เครือ่งใช้

เบ็ดเตล็ด เพิม่ข ึน้รอ้ยละ 28.1 ผลติภณัฑเ์วชกรรม
และเภสชักรรม เพิม่ข ึน้ รอ้ยละ 7.1  

 (5) สนิคา้ยานพาหนะและอปุกรณ์ขนสง่ น าเขา้มลูคา่ 
697.8 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ เพิม่ข ึน้รอ้ยละ 77.1 การน าเขา้
สนิคา้ยานพาหนะและอปุกรณ์ขนสง่ทีส่ าคัญ ไดแ้ก ่
สว่นประกอบและอปุกรณ์ ยานยนต ์เพิม่ข ึน้รอ้ยละ 
80.9 รถยนตน์ ัง่ เพิม่ข ึน้รอ้ยละ 106.3 รถยนตโ์ดยสาร
และรถบรรทกุ เพิม่ข ึน้รอ้ยละ 71.9 สว่นประกอบและ
อปุกรณ์จกัรยานยนตแ์ละรถจกัรยาน เพิม่ข ึน้รอ้ยละ 
24.7  

 2.2 การน าเขา้ในระยะ 7 เดอืนของปี 2553 (ม.ค.-ก.ค.)  
o 2.2.1 การน าเขา้ น าเขา้มลูคา่ 103,193.3 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ 

เทยีบกับระยะเดยีวกันของปี 2552 เพิม่ข ึน้รอ้ยละ 48.9  
o 2.2.2 สนิคา้น าเขา้ส าคญั สนิคา้น าเขา้ส าคัญมกีารน าเขา้

เพิม่ขึน้ทกุหมวดสนิคา้ ดงันี ้สนิคา้เชือ้เพลงิ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 37.9 
สนิคา้ทนุ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 35.3 สนิคา้วตัถดุบิกึง่ส าเร็จรปู เพิม่ข ึน้
รอ้ยละ 64.4 สนิคา้อปุโภคบรโิภค เพิม่ขึน้รอ้ยละ 32.6 และ
สนิคา้ยานพาหนะและอปุกรณ์ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 102.6  



3. ดลุการคา้ 

เดอืนกรกฎาคม 2553 ไทยขาดดลุการคา้ 939.8 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ เมือ่คดิในรปู
เงนิบาท ขาดดลุการคา้มลูคา่ 36,303.7 ลา้นบาท ส าหรับในระยะ 7 เดอืน (ม.ค.-ก.ค.) 
ไทยยังคงเกนิดลุการคา้มลูคา่ 5,437.7 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ เมือ่คดิในรปูเงนิบาท ไทย
เกนิดลุการคา้มลูคา่ 136,968.1 ลา้นบาท 

4. เปรยีบเทยีบอตัราการขยายตวัของการสง่ออกของไทยกบัประเทศคูแ่ขง่ ปี 
2553 

  มค. 53 กพ. 53 มคี. 53 เมย. 53 พค.53 มยิ.53 กค.53 

ไทย 30.8 23.1 40.9 35.2 42.1 46.3 20.6 

จนี 21.0 45.7 24.2 30.4 48.4 43.9 38.0 

ไตห้วนั 75.8 32.6 50.1 47.8 57.9 34.1 38.5 

เกาหลใีต ้ 45.8 30.3 34.3 29.8 40.5 32.4 29.6 

เวยีดนาม 34.8 -25.6 5.3 24.6 43.0 33.4 20.7 

สงิคโปร ์ 37.0 19.2 29.3 30.0 29.0 28.3 Na 

มาเลเซยี 37.0 18.4 36.4 26.6 21.9 17.2 Na 

ฟิลปิปินส ์ 42.4 42.5 43.7 28.2 37.3 33.4 Na 

  

 

แตง่ต ัง้ 

 

25. เร ือ่ง แตง่ต ัง้ 

1. การแตง่ต ัง้ขา้ราชการ (ส านกังาน กปร.) 

คณะรัฐมนตรอีนุมัตติามทีส่ านักงานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอัน
เนือ่งมาจากพระราชด ารเิสนอแตง่ตัง้ นางสวุรรณา พาศริ ิผูอ้ านวยการส านักแผนงาน
และตดิตามประเมนิผล ส านักงานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอัน
เนือ่งมาจากพระราชด าร ิใหด้ ารงต าแหน่ง ทีป่รกึษาดา้นการประสานงานโครงการอัน
เนือ่งมาจากพระราชด าร ิ(นักวเิคราะหน์โยบายและแผนทรงคณุวฒุ)ิ ส านักงาน
คณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิตัง้แตว่นัที ่9 
มนีาคม 2553 ซึง่เป็นวนัทีม่คีณุสมบัตคิรบถว้นสมบรูณ์ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัทีท่รงพระกรณุา
โปรดเกลา้ฯ แตง่ตัง้เป็นตน้ไป 

2. แตง่ต ัง้กรรมการผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการบรหิารส านกังานพฒันาการ
วจิยัการเกษตร 

คณะรัฐมนตรเีห็นชอบตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ แตง่ตัง้กรรมการ
ผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการบรหิารส านักงานพัฒนาการวจัิยการเกษตรชดุใหม ่จ านวน 
5 คน เนือ่งจากกรรมการชดุเดมิไดด้ ารงต าแหน่งมาครบวาระสามปีแลว้ ทัง้นี้ โดยใหม้ี
ผลตัง้แตว่นัที ่31 สงิหาคม 2553 เป็นตน้ไป ดังนี ้1. *นางสาวจันทรวภิา ธนะโสภณ 



ผูท้รงคณุวฒุดิา้นการเกษตร 2. นางดรณีุ เอ็ดเวริด์ส ผูท้รงคณุวฒุดิา้นวทิยาศาสตร์
ทรัพยากรและสิง่แวดลอ้ม 3. นายมานะ ศรพีทัิกษ์ ผูท้รงคณุวฒุดิา้นอตุสาหกรรม 4. 
นายอรรถ สมรา่ง ผูท้รงคณุวฒุดิา้นการบรหิาร 5. นายอภชิาต ิพงษ์ศรหีดลุชยั 
ผูท้รงคณุวฒุดิา้นเศรษฐกจิและการพาณชิยท์างการเกษตร *กรรมการเดมิ ซึง่ด ารง
ต าแหน่งเป็นวาระทีส่องตดิตอ่กัน (นับรวมวาระทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ในครัง้นี)้ 

3. การแตง่ต ัง้ขา้ราชการใหด้ ารงต าแหนง่รองผูอ้ านวยการส านกังบประมาณ 
(นกับรหิารระดบัสงู) (ส านกันายกรฐัมนตร)ี 

คณะรัฐมนตรอีนุมัตติามทีส่ านักนายกรัฐมนตร ี(ส านักงบประมาณ) เสนอแตง่ตัง้
ขา้ราชการพลเรอืนสามัญ สงักัดส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตร ีใหด้ ารงต าแหน่ง
ประเภทบรหิารระดับสงู จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

1. นายสมศักดิ ์โชตรัิตนะศริ ิทีป่รกึษาส านักงบประมาณ (นักวเิคราะห์
งบประมาณทรงคณุวฒุ)ิ ส านักงบประมาณ ด ารงต าแหน่ง รอง
ผูอ้ านวยการส านักงบประมาณ  

2. นางจฑุาทพิย ์เตชชาตวินชิ ทีป่รกึษาส านักงบประมาณ (นักวเิคราะห์
งบประมาณทรงคณุวฒุ)ิ ส านักงบประมาณ ด ารงต าแหน่ง รอง
ผูอ้ านวยการส านักงบประมาณ  

ตัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 2553 เพือ่ทดแทนผูเ้กษียณอายรุาชการ ทัง้นี้ ตัง้แตว่นัทีท่รงพระ
กรณุาโปรดเกลา้ฯ แตง่ตัง้เป็นตน้ไป 

4. การแตง่ต ัง้รองเลขาธกิารสภาความม ัน่คงแหง่ชาต ิ

คณะรัฐมนตรอีนุมัตติามทีส่ านักงานสภาความมั่นคงแหง่ชาตเิสนอแตง่ตัง้ นายสมเกยีรต ิ
บญุช ูทีป่รกึษาดา้นการประสานกจิการความมั่นคง (นักวเิคราะหน์โยบายและแผน
ทรงคณุวฒุ)ิ ส านักงานสภาความมั่นคงแหง่ชาต ิใหด้ ารงต าแหน่ง รองเลขาธกิารสภา
ความมั่นคงแหง่ชาต ิส านักงานสภาความมั่นคงแหง่ชาต ิส านักนายกรัฐมนตร ีตัง้แตว่นัที่
ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ แตง่ตัง้เป็นตน้ไป 

5. ขออนมุตัริบัโอนขา้ราชการมาแตง่ต ัง้ใหด้ ารงต าแหนง่ทีป่รกึษา
นายกรฐัมนตรฝ่ีายขา้ราชการประจ า (นกับรหิารระดบัสงู) 

คณะรัฐมนตรอีนุมัตติามทีส่ านักเลขาธกิารนายกรัฐมนตรเีสนอรับโอน นายวรีะ โรจนพ์จน
รัตน ์ปลัดกระทรวงวฒันธรรม (นักบรหิารระดับสงู) กระทรวงวฒันธรรม มาแตง่ตัง้ให ้
ด ารงต าแหน่ง ทีป่รกึษานายกรัฐมนตรฝ่ีายขา้ราชการประจ า (นักบรหิารระดับสงู) ส านัก
เลขาธกิารนายกรัฐมนตร ีส านักนายกรัฐมนตร ีตัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 2553 ทัง้นี ้ตัง้แต่
วนัทีท่รงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ แตง่ตัง้เป็นตน้ไป 

6. แตง่ต ัง้ขา้ราชการใหด้ ารงต าแหนง่ประเภทบรหิาร ระดบัสงู 
กระทรวงมหาดไทย 

คณะรัฐมนตรอีนุมัตติามทีก่ระทรวงมหาดไทยเสนอดังนี้ 1.แตง่ตัง้ขา้ราชการใหด้ ารง
ต าแหน่งประเภทบรหิารระดับสงู จ านวน 8 ราย 2. ใหข้า้ราชการพน้จากต าแหน่งผูต้รวจ
ราชการกระทรวงเพือ่แตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่ง รองอธบิดกีรมการปกครอง จ านวน 1 ราย 
ตัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 2553 ดังนี ้



1. นายสรุพล พงษ์ทัดศริกิลุ พน้จากต าแหน่ง ผูว้า่ราชการจังหวดั (นัก
ปกครอง ระดับสงู) จังหวดัฉะเชงิเทรา ส านักงานปลัดกระทรวง และให ้
ด ารงต าแหน่ง รองปลัดกระทรวง (นักบรหิาร ระดับสงู) ส านักงาน
ปลัดกระทรวง  

2. นายวลัลภ พริง้พงษ์ พน้จากต าแหน่ง ผูว้า่ราชการจังหวดั (นักปกครอง 
ระดับสงู) จังหวดัสมทุรสาคร ส านักงานปลัดกระทรวง และใหด้ ารง
ต าแหน่ง รองปลัดกระทรวง (นักบรหิาร ระดับสงู) ส านักงาน
ปลัดกระทรวง  

3. นายชนมช์ืน่ บญุญานุสาสน ์พน้จากต าแหน่ง ผูว้า่ราชการจังหวดั (นัก
ปกครอง ระดับสงู) จังหวดัอทัุยธาน ีส านักงานปลัดกระทรวง และให ้
ด ารงต าแหน่ง รองปลัดกระทรวง (นักบรหิาร ระดับสงู) ส านักงาน
ปลัดกระทรวง  

4. นายวบิลูย ์สงวนพงศ ์พน้จากต าแหน่ง รองปลัดกระทรวง (นักบรหิาร 
ระดับสงู) ส านักงานปลัดกระทรวง และใหด้ ารงต าแหน่ง อธบิด ี(นัก
บรหิาร ระดับสงู) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

5. นายขวัญชยั วงศน์ติกิร พน้จากต าแหน่ง รองปลัดกระทรวง (นักบรหิาร 
ระดับสงู) ส านักงานปลัดกระทรวง และใหด้ ารงต าแหน่ง อธบิด ี(นัก
บรหิาร ระดับสงู) กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  

6. นายวเิชยีร ชวลติ พน้จากต าแหน่ง อธบิด ี(นักบรหิาร ระดับสงู) กรมการ
พัฒนาชมุชน และใหด้ ารงต าแหน่ง อธบิด ี(นักบรหิาร ระดับสงู) กรมการ
ปกครอง  

7. นายสรุชยั ขนัอาสา พน้จากต าแหน่ง ผูว้า่ราชการจังหวดั (นักปกครอง 
ระดับสงู) จังหวดัสมทุรปราการ ส านักงานปลัดกระทรวง และใหด้ ารง
ต าแหน่ง อธบิด ี(นักบรหิาร ระดับสงู) กรมการพัฒนาชมุชน  

8. นายสเุมธ แสงนิม่นวล พน้จากต าแหน่ง ผูว้า่ราชการจังหวดั (นักปกครอง 
ระดับสงู) จังหวดัเชยีงราย ส านักงานปลัดกระทรวง และใหด้ ารงต าแหน่ง 
ผูต้รวจราชการกระทรวง (ผูต้รวจราชการกระทรวง ระดับสงู) ส านักงาน
ปลัดกระทรวง  

9. นายขจรศักดิ ์สงิโตกลุ พน้จากต าแหน่ง ผูต้รวจราชการกระทรวง 
(ผูต้รวจราชการกระทรวง ระดับสงู) ส านักงานปลัดกระทรวง  

ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัทีท่รงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ แตง่ตัง้เป็นตน้ไป 

7. แตง่ต ัง้ขา้ราชการประเภทบรหิาร ระดบัสงู (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

คณะรัฐมนตรอีนุมัตติามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแตง่ตัง้ขา้ราชการประเภท
บรหิาร ระดับสงู ดังนี ้

1. นายสมชาย ชาญณรงคก์ลุ อธบิด ี(นักบรหิาร ระดบัสงู) กรมวชิาการ
เกษตร ใหด้ ารงต าแหน่งอธบิด ี(นักบรหิาร ระดับสงู) กรมสง่เสรมิ
สหกรณ์  

2. นายจริากร โกศัยเสว ีผูต้รวจราชการกระทรวง (ผูต้รวจราชการกระทรวง 
ระดับสงู) ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใหด้ ารงต าแหน่ง
อธบิด ี(นักบรหิาร ระดับสงู) กรมวชิาการเกษตร  

3. นายเลศิวโิรจน ์โกวฒันะ ผูต้รวจราชการกระทรวง (ผูต้รวจราชการ
กระทรวง ระดับสงู) ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใหด้ ารง
ต าแหน่งเลขาธกิาร (นักบรหิาร ระดับสงู) ส านักงานการปฏริปูทีด่นิเพือ่
เกษตรกรรม  



ตัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 2553 ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัทีท่รงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ แตง่ตัง้เป็นตน้
ไป 

8. แตง่ต ัง้ขา้ราชการใหด้ ารงต าแหนง่ประเภทบรหิารระดบัสงู (กระทรวงการ
พฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนษุย)์ 

คณะรัฐมนตรอีนุมัตติามทีก่ระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษยเ์สนอ
เลือ่นขา้ราชการขึน้แตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งทดแทนผูเ้กษียณอายุ และแทนผูไ้ดรั้บการ
แตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งทดแทนผูเ้กษียณอายดุังกลา่ว จ านวน 4 ราย ดังนี ้

1. เลือ่น นางสนุยี ์สายสพัุฒนผ์ล รองเลขาธกิาร (นักบรหิาร) ส านักงาน
สง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิารแหง่ชาต ิขึน้แตง่ตัง้ใหด้ ารง
ต าแหน่ง ผูต้รวจราชการกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการ
พัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์ 

2. เลือ่น นางระรนิทพิย ์ศโิรรัตน ์รองผูอ้ านวยการส านักงาน (นักบรหิาร) 
ส านักงานกจิการสตรแีละสถาบันครอบครัว ขึน้แตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่ง 
ผูต้รวจราชการกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนา
สงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์ 

3. เลือ่น นายป่ินชาย ป่ินแกว้ รองอธบิด ี(นักบรหิาร) กรมพัฒนาสงัคมและ
สวสัดกิาร ขึน้แตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่ง ผูต้รวจราชการกระทรวง 
ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของ
มนุษย ์ 

4. เลือ่น นางญาณี เลศิไกร รองอธบิด ี(นักบรหิาร) กรมพัฒนาสงัคมและ
สวสัดกิาร ขึน้แตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่ง ผูต้รวจราชการกระทรวง 
ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของ
มนุษย ์ 

ตัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 2553 ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัทีท่รงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ แตง่ตัง้เป็นตน้
ไป 

9. การโอนขา้ราชการพลเรอืนสามญัมาแตง่ต ัง้ใหด้ ารงต าแหนง่ประเภทบรหิาร
ระดบัสงู (กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย)ี 

คณะรัฐมนตรอีนุมัตติามทีก่ระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีสนอรับโอน นายพรชยั 
รจุปิระภา ปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน มาแตง่ตัง้ใหด้ ารง
ต าแหน่ง ปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
ตัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 2553 เนือ่งจากผูด้ ารงต าแหน่งเดมิจะเกษียณอายรุาชการเมือ่ส ิน้
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัทีท่รงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ แตง่ตัง้เป็นตน้ไป 

10. แตง่ต ัง้ขา้ราชการ (กระทรวงพาณิชย)์ 

คณะรัฐมนตรอีนุมัตติามทีก่ระทรวงพาณชิยเ์สนอแตง่ตัง้ขา้ราชการใหด้ ารงต าแหน่ง
ประเภทบรหิารระดับสงู จ านวน 2 ราย ดังนี ้1. นางศรรัีตน ์รัษฐปานะ อธบิดกีรมสง่เสรมิ
การสง่ออก (บรหิาร ระดับสงู) กระทรวงพาณชิย ์ด ารงต าแหน่ง อธบิดกีรมเจรจาการคา้
ระหวา่งประเทศ (บรหิาร ระดับสงู) กระทรวงพาณชิย ์2. นางนันทวลัย ์ศกนุตนาค อธบิดี
กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ (บรหิาร ระดับสงู) กระทรวงพาณชิย ์ด ารงต าแหน่ง 
อธบิดกีรมสง่เสรมิการสง่ออก (บรหิาร ระดับสงู) กระทรวงพาณชิย ์ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัทีท่รง
พระกรณุาโปรดเกลา้ฯ แตง่ตัง้เป็นตน้ไป 



 

ทีม่า : ส านักโฆษก ส านักเลขาธกิารนายกรัฐมนตร ีส านักนายกรัฐมนตร ี
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