
 
 
http://www.thaigov.go.th                                                                                     ข่าวท่ี 01/07
                                               วันท่ี 12 กรกฎาคม 2554          
                                                                                                                                             
  วันนี้ เม่ือเวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล                           
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
  จากนั้น นายปณิธาน วัฒนายากร  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าท่ีโฆษกประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี  นายวัชระ  กรรณิการ์  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  และนายมารุต มัสยวาณิช  รองโฆษกประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี   ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
   
 

1.  เรื่อง  รายงานผลการประชุมใหญ่ประจําปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยท่ี 100  
2.  เรื่อง  ผลการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคครั้งท่ี 17 และการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีการค้าและ 

   รัฐมนตรีท่ีกํากับดูแล SMEs  
3.  เรื่อง  ผลการประชุมเวทีหารือระดับรัฐมนตรีเพ่ือพัฒนาแนวพ้ืนท่ีพัฒนาเศรษฐกิจ ครั้งท่ี 3 และการ 

   ประชุมความร่วมมือประเทศลุ่มแม่น้ําโขง-ญ่ีปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งท่ี 8 
4.  เรื่อง  การรับชําระหนี้ค่าข้าวจากรัฐบาลรัสเซีย 
5.  เรื่อง  มาตรการกํากับดูแลสินค้าสําคัญ 205 รายการ และบริการ 20 รายการ ประจําเดือนกรกฎาคม  

   2554 
6.  เรื่อง  แต่งต้ัง 

   1. การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษาสํานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณ 
          ทรงคุณวุฒิ) (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
   2. การแต่งต้ังกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจําจังหวัดขอนแก่น 
   3. การขอยกระดับสถานกงสุลประจํานครซูริค และเลื่อนฐานะกงสุลกิตติมศักด์ิประจํานครซูริค 
   4. รัฐบาลสหรัฐเม็กซิโกเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย 
   5. รัฐบาลสาธารณรัฐชิลีเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย 
   6. การขออนุมัติแต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิสมาพันธรัฐสวิสประจําจังหวัดภูเก็ต 
   7. การยกระดับสถานกงสุลสาธารณรัฐออสเตรียประจําเมืองพัทยา เป็นสถานกงสุลใหญ่ ฯ และ 
         เลื่อนฐานะกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐออสเตรียประจําเมืองพัทยา เป็นกงสุลใหญ่กิตติมศักด์ิ ฯ 
   8. รัฐบาลราชรัฐลักเซมเบิร์กเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย 
   9. รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย 
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1. เรื่อง  รายงานผลการประชุมใหญ่ประจําปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยท่ี 100  
   คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการประชุมใหญ่ประจําปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยท่ี 100 
ระหว่างวันท่ี 1 – 17 มิถุนายน 2554 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ตามท่ีกระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ ดังนี้  
   สาระสําคัญของเรื่อง  
  รง. รายงานว่า  
  1. องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO) ได้จัดการประชุมใหญ่
ประจําปี ILO สมัยท่ี 100 ระหว่างวันท่ี 1 – 17 มิถุนายน 2554 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ประเทศไทยในฐานะประเทศ
สมาชิกมีพันธกิจท่ีต้องส่งคณะผู้แทนไตรภาคีจากฝ่ายรัฐบาล นายจ้าง และลูกจ้าง เข้าร่วมการประชุม จํานวนท้ังหมด 27 คน 
ประกอบด้วยท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายชีวเวช  เวชชาชีวะ) และคณะ รวม 3 คน ผู้แทนฝ่ายรัฐบาล 15 คน 
นําโดยปลัดกระทรวงแรงงาน (นายสมเกียรติ  ฉายะศรีวงศ์) ฝ่ายนายจ้าง 4 คน และฝ่ายลูกจ้าง 5 คน และท่ีปรึกษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะผู้บริหารระดับสูงเดินทางเยือนนครเจนีวา ระหว่างวันท่ี 12 – 27 มิถุนายน  2554  
   2. ในการประชุมดังกล่าว มีการดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังนี้  
   2.1 การปราศรัยต่อท่ีประชุมเต็มคณะของปลัดกระทรวงแรงงานในฐานะผู้แทนฝ่ายรัฐบาลและ
หัวหน้าคณะผู้แทนไทย  ได้กล่าวชื่นชมรายงานของผู้อํานวยการใหญ่ ILO เรื่อง “ศักราชใหม่แห่งความยุติธรรมทางสังคม                
(A New Era of Social justice)” และ ได้นําเสนอการดําเนินงานของรัฐบาลไทยท่ีให้ความสําคัญกับการส่งเสริมนโยบายการมี
งานทําท่ีมีคุณภาพ การสร้างความเท่าเทียม ความปรองดองในสังคม และการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีมีคุณภาพ  พร้อมกับ
ความก้าวหน้าในการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศมากข้ึน เช่น การขยายสิทธิประโยชน์
ในระบบประกันสังคมให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ การบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําท่ีบ้าน พ.ศ. 2553 
และพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2554 รวมท้ังการอนุมัติให้มีการ
กําหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือใน 22 สาขาอาชีพ นอกจากนี้ รัฐบาลกําลังร่วมมือกับ ILO ในการดําเนินการจัดทํา
แผนงานระดับชาติว่าด้วยงานท่ีมีคุณค่า และการต่อต้านการค้ามนุษย์ เพ่ือการคุ้มครองแรงงานต่างชาติจากการถูกเอาเปรียบ
แรงงานด้วย   
    2.2 ท่ีประชุมใหญ่ได้ลงมติและรับรองรายงานท่ีสําคัญ ๆ ดังนี้  
     2.2.1 การลงมติรับรองอนุสัญญา (Convention) ฉบับท่ี 189 และข้อเสนอแนะ 
(Recommendation) ฉบับท่ี 201 ว่าด้วยงานท่ีมีคุณค่าสําหรับคนทํางานบ้าน  ท่ีกําหนดนิยามของ “งานบ้าน” หมายถึง งานท่ี
ทําในหรือเพ่ือครัวเรือน และ “คนทํางานบ้าน” คือ คนท่ีทํางานดังกล่าว  และกําหนดให้ความคุ้มครองแรงงานในเรื่องต่าง ๆ 
เช่น สิทธิแรงงงานข้ันพ้ืนฐาน วันหยุดประจําสัปดาห์ละไม่ต่ํากว่าหนึ่งวัน  ความปลอดภัยในการทํางาน และแรงงานอพยพใน
เรื่องการส่งกลับมาตุภูมิและสภาพการจ้างภายใต้หลักการประติบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment)  
     2.2.2 การลงมติรับรองแผนงานงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2556 ท่ีกําหนดงบประมาณ
รายจ่าย จํานวนท้ังสิ้น 742 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  อัตราเงินอุดหนุนประจําปีค่าสมาชิกจะเพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ร้อยละ 2.1 สําหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ประเทศไทยจะต้องจ่ายเงินอุดหนุนค่าสมาชิก จํานวน 756,013 ฟรังก์สวิส 
(เพ่ิมข้ึนประมาณ 15,560 ฟรังก์สวิส) ด้วยสัดส่วนคงเดิมคือ ร้อยละ 0.209 ของงบประมาณท้ังหมด  โดยทิศทางการทํางาน
ในช่วงสองปีงบประมาณต่อไป คือ การส่งเสริมการปฏิบัติตามแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานท่ีมีคุณค่า  และการปฏิบัติตาม
ปฏิญญาว่าด้วยความยุติธรรมทางสังคมเพ่ือโลกาภิวัตน์ท่ีเป็นธรรม ค.ศ. 2008 ของประเทศสมาชิก   
    2.2.3 การรับรองรายงานคณะกรรมการการอภิปรายเก่ียวกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ของความม่ันคงทางสังคม  ท่ีนําเสนอแนวทางในการจัดทํามาตรการด้านความม่ันคงทางสังคมสําหรับประชาชนทุกคนเพ่ือเป็น
เครื่องมือส่งเสริมความเติบโตทางเศรษฐกิจ ลดความยากจน และบรรเทากระทบจากวิกฤติ  และเห็นชอบข้อมติท่ีให้บรรจุเรื่อง
การรับรองข้อแนะฉบับใหม่ว่าด้วยฐานการคุ้มครองทางสังคม (Social Protection Floor) ในการประชุมใหญ่ประจําปี ILO 
สมัยท่ี 101 ปี พ.ศ. 2555  
    2.2.4 การรับรองรายงานคณะกรรมการการปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงาน  ท่ีได้มีการอภิปราย
กรณีบางประเทศท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามอนุสัญญาท่ีให้สัตยาบันได้  โดยมีประเทศมาเลเซียละเมิดอนุสัญญา ฉบับท่ี 19 ว่าด้วย
การปฏิบัติท่ีเท่าเทียมกัน (กรณีเงินทดแทนกรณีประสบอุบัติเหตุจากการทํางาน) โดยจ่ายเงินทดแทนกรณีบาดเจ็บจากการ
ทํางานแก่คนงานต่างชาติน้อยกว่าท่ีจ่ายให้คนงานมาเลเซีย  และพบว่ามีคนงานต่างชาติจํานวนมากท่ีประสบอันตรายจากการ
ทํางานและไม่ได้รับการคุ้มครอง  นอกจากนี้ มีกรณีสหภาพพม่าและกัมพูชาละเมิดอนุสัญญาฉบับท่ี 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการ
สมาคม  โดยจับกุมทําร้ายผู้นําแรงงานและขัดขวางการต้ังสหภาพแรงงาน  รวมท้ังการติดตามการแก้ไขปัญหาแรงงานบังคับ
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ในสหภาพพม่าท่ีละเมิดอนุสัญญาฉบับท่ี 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ  โดยมีมติให้รัฐบาลสหภาพพม่าใช้ทุกมาตรการเพ่ือขจัดการใช้
แรงงานบังคับให้ราบคาบ   
   2.3 การเลือกต้ังสมาชิกคณะประศาสน์การ (Governing Body) วาระ 3 ปี พ.ศ. 2554 – 2557 โดย
ประเทศไทยได้รับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสํารอง (Deputy Member) ท้ังนี้ คณะประศาสน์การชุดใหม่ได้มีการประชุมครั้งแรกเม่ือ
วันศุกร์ท่ี 17 มิถุนายน 2554 ซ่ึงมีมติเห็นชอบกําหนดการจัดการประชุมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  ระหว่างวันท่ี 4-7 ธันวาคม 
2554 ณ นครเกียวโต ประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงประเทศไทยต้องจัดส่งคณะผู้แทนไตรภาคีเข้าร่วมการประชุมด้วย   
   2.4 การหารือข้อราชการทวิภาคีระหว่างนาย Nasser Abdulla AL-HUMAIDI รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกิจการสังคมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานประเทศกาตาร์ กับนายชีวเวช  เวชชาชีวะ ท่ีปรึกษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะ  โดยได้หารือเก่ียวกับการจัดส่งแรงงานไทยไปทํางานในประเทศกาตาร์  ซ่ึงได้มีการ
จัดทําร่างข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างประเทศกาตาร์และประเทศไทย  ซ่ึงขณะนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากกระทรวง
การต่างประเทศและสํานักงานอัยการสูงสุดแล้ว ท้ังนี้ เม่ือมีการจัดต้ังรัฐบาลใหม่ก็จะสามารถดําเนินการต่อไปได้ทันที  สําหรับ
แนวทางการจัดหาตําแหน่งของประเทศกาตาร์ จะจัดหา – จัดส่ง โดยสํานักงานจัดหางานเอกชน  
 
2. เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคครั้งท่ี 17 และการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีการค้าและรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแล 
SMEs  
   คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคครั้งท่ี 17 และการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรี
การค้าและรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแล SMEs ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอดังนี้   
  สาระสําคัญของเรื่อง   
  พณ. รายงานว่า ตามท่ีสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคครั้งท่ี 17 และการ
ประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีการค้าและรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแล SMEs ระหว่างวันท่ี 19-21 พฤษภาคม 2554 ณ เมืองบ๊ิกสกาย  
มลรัฐมอนทานา สหรัฐอเมริกา สรุปผลการประชุมท้ังสอง ดังนี้  
  1. การประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคครั้งท่ี 17  
    1.1 การสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคี   
         นายสปาสกาล ลามี ผู้อํานวยการองค์การการค้าโลก (WTO) กล่าวรายงานความคืบหน้าการ
เจรจารอบโดฮา  ซ่ึงขณะนี้กําลังเผชิญกับปัญหาช่องว่างระหว่างข้อเรียกร้องของประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกําลังพัฒนาใน
ประเด็นต่าง ๆ ท่ียากจะหาข้อตกลงกันได้  โดยเฉพาะเรื่องการเปิดตลาดสินค้าอุตสาหกรรมและประมง ซ่ึงนายลามีได้ขอให้
สมาชิกเอเปคพิจารณาทางเลือกและการดําเนินการในข้ันต่อไปเพ่ือท่ีจะให้การเจรจารอบโดฮาสิ้นสุดลงได้ภายในปีนี้ เช่น การตก
ลงประเด็นท่ีเก่ียวกับกฎเกณฑ์ 15 เรื่อง จากการเจรจาท้ังหมด 20 เรื่อง ของรอบโดฮา  และกําหนดแผนงานสําหรับการเจรจา
เปิดตลาด (Market Access) สําหรับ 1-2 ปี ข้างหน้า  โดยมีเป้าหมายว่า  หากสมาชิกมีข้อยุติระหว่างกันก็จะเสนอให้ท่ีประชุม
รัฐมนตรี WTO ครั้งท่ี 8 ท่ีนครเจนีวา ในเดือนธันวาคมศกนี้  รับรองการดําเนินการดังกล่าว  ท้ังนี้ สมาชิกเอเปคส่วนใหญ่ต่าง
แสดงความผิดหวังต่อความล่าช้าในการเจรจารอบโดฮา  แต่ก็ยังยืนยันท่ีจะพยายามต่อไปโดยไม่ละท้ิงหลักการเจรจาทุกเรื่องให้
เสร็จพร้อมกัน (Single Undertaking) อย่างไรก็ดี หลายประเทศยอมรับว่าการเจรจาบางเรื่องน่าจะบรรลุผลก่อนเรื่องการเปิด
ตลาดได้  โดยเฉพาะการเจรจาเรื่องมาตรการท่ีไม่ใช่ภาษี การเปิดเสรีสินค้าและบริการสิ่งแวดล้อม การกําหนดแนวทางการแจ้ง
และการประเมินความตกลงการค้าเสรีต่อ WTO ประเด็นท่ีเก่ียวกับประเทศกําลังพัฒนาและการพัฒนา  และการยอมรับเรื่อง 
Duty-free, Quota-free สําหรับประเทศพัฒนาน้อยท่ีสุด  ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีสามารถยอมรับได้มากท่ีสุดมาเจรจาร่วมกันก่อน 
(Early Harvest) ได้  หากประเทศสมาชิกเห็นชอบร่วมกัน   
    ประเทศไทยแจ้งต่อท่ีประชุมว่า การเจรจารอบโดฮามีความสําคัญเกินกว่าจะละท้ิงไปโดยไม่มีความ
พยายามเพ่ิมเติม  ประเทศไทยเป็นประเทศกําลังพัฒนาขนาดกลางท่ีได้รับผลดีจากระบบการค้าพหุพาคีมาโดยตลอดและยังมี
ความมุ่งม่ันท่ีจะเห็นการเจรจาปิดรอบลงได้ในปีนี้  แม้ว่าไทยจะยอมรับความเป็นจริงและได้ลดระดับความคาดหวังจากการ
เจรจาลงบ้างแล้ว  แต่ไทยก็ต้องการเห็นผลการเจรจาท่ีมีคุณภาพและเป็นประโยชน์กับประเทศกําลังพัฒนา  จึงหวังว่าประเทศ
สําคัญจะสามารถหาทางออกร่วมกันได้ ท้ังนี้ ไทยเห็นว่า ผลการเจรจาท่ีมีความสมดุลนั้น  ควรต้องครอบคลุมประเด็นท่ีเก่ียวกับ
การเปิดตลาดด้วย  โดยเฉพาะสินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรมนอกเหนือไปจากประเด็นด้านกฎเกณฑ์ต่าง ๆ   
   1.2 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจท่ีใกล้ชิดมากข้ึนในภูมิภาคและการขยายการค้า   
    1.2.1 ประเด็นทางการค้าการลงทุนมิติใหม่ของเอเปค (Next Generation Trade and 
Investment Issues)  
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            รัฐมนตรีการค้าเอเปคเห็นชอบให้การเสริมสร้างศักยภาพทางการค้าของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) การสร้างความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานระดับภูมิภาคและระดับโลก (Global Supply Chain) 
และการผลักดันนโยบายนวัตกรรม (Innovation Policy) เป็นประเด็นทางการค้าการลงทุนมิติใหม่ ซ่ึงสมาชิกเอเปคจะร่วมกัน
จัดทําแผนงานในเรื่องดังกล่าวในปีนี้  เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้ประเทศสมาชิกเอเปคดําเนินการเพ่ือก้าวไปสู่การจัดทําความตกลง
เขตการค้าเสรีท่ีสอดรับกับสภาพแวดล้อมทางการค้าของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ ท่ีประชุมได้หารือเรื่องการค้าและ
ความม่ันคงทางอาหาร (Food Trade and Food Security) โดยมาตรการทางการค้าท่ีประเทศสมาชิกเลือกใช้จะต้องไม่ขัดแย้ง
ต่อกฎเกณฑ์ภายใต้ WTO เช่น ไม่ควรใช้มาตรการห้ามส่งออก  และควรเพ่ิมความร่วมมือในเอเปคท่ีเก่ียวกับอาหารต่อไปด้วย   
            ประเด็นสําคัญอ่ืน ๆ เช่น การลดต้นทุน เวลา และเพ่ิมประสิทธิภาพของ Global 
Supply Chain ซ่ึงมาตรการท่ีเอเปคจะดําเนินการ เช่น เร่งรัดการจัดต้ัง Single Window และการใช้ Advanced rulings ใน
เอเปคหาแนวทางเพ่ือกําหนดมูลค่าข้ันตํ่าของสินค้าท่ีไม่ต้องเสียภาษีศุลกากร เป็นต้น ซ่ึงท้ังหมดจะมีการดําเนินการต่อไปอย่าง
เป็นรูปธรรม   
    1.2.2 การสร้างการเจริญเติบโตท่ียั่งยืน (Green Growth)  
            รัฐมนตรีการค้าเอเปคเน้นย้ําให้สมาชิกเอเปคร่วมกันศึกษาและหาแนวทางการ
ดําเนินงานเพ่ือลดอุปสรรคทางการค้าสินค้าและบริการท่ีเก่ียวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะการหาแนวทางการส่งเสริม
การกระจายการใช้เทคโนโลยีเพ่ือสิ่งแวดล้อม ท้ังนี้ รัฐมนตรีการค้าเอเปคเชื่อว่าการดําเนินงานในเรื่องนี้จะช่วยสนับสนุนการค้า
และการพัฒนาควบคู่กันไป  ขณะท่ีเจ้าภาพสหรัฐฯ พยายามผลักดันให้ประเทศสมาชิกลด/ยกเลิกมาตรการภาษีและมาตรการท่ี
มิใช่ภาษีสําหรับการค้าสินค้าและบริการสิ่งแวดล้อมด้วย   
             ท่ีประชุมเห็นชอบร่วมกันถึงความสําคัญของการดําเนินการเพ่ือปราบปรามการค้าไม้
เถ่ือนตลอดจนสนับสนุนให้มีการจัดต้ังคณะทํางานเพ่ือกําหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวเป็นการเฉพาะ  นอกจากนี้ 
รัฐมนตรีการค้าเอเปคได้สั่งการให้เจ้าหน้าท่ีเอเปคจัดทําแนวทางการลดข้ันตอนการนําเข้ารถยนต์ประหยัดพลังงานเพ่ือจัดแสดง
หรือสาธิตการใช้เป็นการชั่วคราว  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการใช้รถยนต์ประหยัดพลังงาน  รวมท้ังจัดทําแนวทางการ
อํานวยความสะดวกสําหรับการค้าสินค้าใช้แล้วท่ีผ่านกระบวนการผลิตใหม่ (Remanufactured Goods) เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจ
สีเขียวด้วยการนําวัสดุอุปกรณ์ท่ียังคงมีสภาพดีกลับมาใช้  และจัดทําแผนงานเพ่ือยกเลิกการอุดหนุนพลังงานฟอสซิลท่ีไม่มี
ประสิทธิภาพ  เพ่ือช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อน  โดยท่ีประชุมให้ความเห็นชอบการทําโครงการพัฒนาขีดความสามารถในเรื่อง
ดังกล่าวด้วย   
    1.2.3 ความร่วมมือด้านการเสริมสร้างความสอดคล้องด้านกฎระเบียบ (Regulatory 
Convergence and Cooperation)  
             รัฐมนตรีการค้าเอเปคได้พิจารณากรอบการดําเนินการเพ่ือนําไปสู่แนวทางปฏิบัติท่ีดี
ด้านกฎระเบียบ (Good Regulatory Practice) ในภูมิภาค  ท่ีเชื่อว่าความร่วมมือและการสร้างความสอดคล้องด้านกฎระเบียบ
ในภูมิภาคจะช่วยเสริมสร้างความโปร่งใส (Transparency) และลดต้นทุนการดําเนินการทางเศรษฐกิจท้ังด้านค่าใช้จ่าย เวลา
และทรัพยากร โดยรัฐมนตรีการค้าเอเปคได้เห็นชอบแนวทางการปฏิบัติท่ีดี (Best Practices) ในการออกกฎระเบียบในภูมิภาค
เอเปค  เพ่ือนําไปสู่การป้องกันและกําจัดอุปสรรคท่ีไม่จําเป็นต่อการค้า อย่างไรก็ดี เขตเศรษฐกิจเอเปครวมท้ังไทยเห็นว่า  กรอบ
การพิจารณาในเรื่องนี้ควรมีความยืดหยุ่นเพ่ือให้เหมาะสมต่อความแตกต่างของระดับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศ
สมาชิก  
  2. การประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีการค้าและรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแล SMEs   
       รัฐมนตรีการค้าและรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแล SMEs  ได้หารือร่วมกันเพ่ือระบุอุปสรรคทางการค้าต่าง ๆ ท่ีมีต่อ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ในภูมิภาคเอเปค  และวางแนวทางการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่อไป  อันเป็นการสาน
ต่อมติของท่ีประชุมรัฐมนตรีและท่ีประชุมผู้นําเอเปคเม่ือปี 2553 ว่าด้วยการให้ความสําคัญกับ SMEs ซ่ึงมีผลต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการจ้างงานในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค การเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ และการเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันของ 
SMEs ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก  โดยมีมติเห็นชอบต่ออุปสรรคทางการค้าท่ี SMEs เผชิญในการดําเนินธุรกิจท่ีเสนอโดย
สหรัฐฯ ซ่ึงประกอบด้วย 9 สาเหตุหลัก คือ (1) การขาดแหล่งเงินทุน/ความยากลําบากในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน (2) การขาด
ศักยภาพในการหาช่องทางขยายการค้าข้ามพรมแดนและทําธุรกิจข้ามชาติ (3) ความไม่โปร่งใสของบริบทการค้าสากล (4) 
ต้นทุนส่วนเกินซ่ึงเกิดจากการขนส่งและโลจิสติกส์ท่ีเก่ียวเนื่อง  (5) ความล่าช้าในการปล่อยของท่ีศุลกากรและความซับซ้อนของ
ข้ันตอนพิธีการศุลกากรรวมถึงความซํ้าซ้อนของเอกสารต่าง ๆ (6) ความสับสนของกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับทาง
เทคนิคท่ีเก่ียวข้อง (7) การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (8) การขาดกรอบการทํางานทางกฎระเบียบและความไม่เพียงพอของ
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นโยบายท่ีเก่ียวข้องในการสนับสนุนพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์ข้ามพรมแดน และ (9) ความยุ่งยากในการใช้ประโยชน์จากสิทธิพิเศษ
ทางภาษี (Preferential tariff rates) และความตกลงทางการค้าต่าง ๆ   
   ในการนี้ รัฐมนตรีการค้าและรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแล SMEs ได้สั่งการให้เจ้าหน้าท่ีร่วมกันวางแนวทาง
การแก้ไขปัญหา/อุปสรรคดังกล่าว  เพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมผู้นําเอเปคพิจารณาระหว่างการประชุมผู้นําเอเปคในเดือนพฤศจิกายน 
2554 ณ มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา   
   
3.  เรื่อง  ผลการประชุมเวทีหารือระดับรัฐมนตรีเพ่ือพัฒนาแนวพ้ืนท่ีพัฒนาเศรษฐกิจ ครั้งท่ี 3 และการประชุมความ
ร่วมมือประเทศลุ่มแม่น้ําโขง-ญ่ีปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งท่ี 8 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมเวทีหารือระดับรัฐมนตรีเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาแนวพ้ืนท่ีพัฒนา
เศรษฐกิจ ครั้งท่ี 3 ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และผลการประชุมความร่วมมือประเทศ
ลุ่มแม่น้ําโขง-ญ่ีปุ่นด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งท่ี 8 ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) เสนอ ดังนี้ 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  1. ผลการประชุมเวทีหารือระดับรัฐมนตรีเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาแนวพ้ืนท่ีพัฒนาเศรษฐกิจ ครั้งท่ี 3 ณ 
เวียงจันทน์  สปป.ลาว  รฐัมนตรี 6 ประเทศลุ่มแม่น้ําโขง  รองประธานธนาคารพัฒนาเอเชีย  (Asian  Development  Bank :  
ADB)  พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีอาวุโสและภาคเอกชนจาก 6 ประเทศลุ่มแม่น้ําโขง  ได้เข้าร่วมหารือเพ่ือติดตามความก้าวหน้าการ
พัฒนาแนวพ้ืนท่ีพัฒนาเศรษฐกิจ และพิจารณาประเด็นข้อเสนอจากภาคส่วนต่าง ๆ   อันเป็นผลจากการประชุมระดมความเห็น
จากเวทีหารือในระดับจังหวัดของประเทศสมาชิกตามแนวพ้ืนท่ีพัฒนาเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก  (มิถุนายน 2553) แนว
ตอนใต้  (มีนาคม 2554) และแนวเหนือ – ใต้ (พฤษภาคม 2554) โดยสรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
   1.1 ให้ความสําคัญกับการพัฒนาแนวพ้ืนท่ีพัฒนาเศรษฐกิจ  (Economic Corridors)  เป็นหัวใจหลัก
ของการพัฒนาความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขงเพ่ือสนับสนุนแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ตาม
ทิศทางของกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนงาน GMS  ในทศวรรษหน้า (ปี 2555-2564) การบูรณาการในทุกสาขาความ
ร่วมมือจะเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาแนวพ้ืนท่ีพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีแผนงานโครงการสําคัญ ได้แก่  การพัฒนา
ด้านกฎระเบียบเพ่ือการอํานวยความสะดวกการค้าและการขนส่งข้ามพรมแดน การพัฒนาเมืองให้สามารถแข่งขันได้ การจัดต้ัง
เขตเศรษฐกิจพิเศษ  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  และการเติมเต็มโครงสร้างพ้ืนฐาน
เชื่อมโยงทางถนนท่ีขาดหายและมุ่งไปสู่การพัฒนาการขนส่งหลายรูปแบบ  ซ่ึงรวมถึงการปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงตามแนวพ้ืนท่ี
พัฒนาเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน 
   ไทยได้ผลักดันให้รัฐบาลจีนและ สปป.ลาว ร่วมมือในการเร่งรัดกระบวนการภายในประเทศเพ่ือให้การ
ก่อสร้างสะพานมิตรภาพแห่งท่ี 4 (เชียงของ – ห้วยทราย) แล้วเสร็จตามกําหนดในปี 2555 และขอให้สหภาพพม่าพิจารณาเปิด
ด่านพรมแดน   รวมถึงเชิญชวนให้รัฐบาลพม่า และ สปป.ลาว  สนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนร่วมกับประเทศเพ่ือน
บ้านในบริเวณแม่สอด – เมียวดี  กาญจนบุรี-ทวาย  และนครพนม – คําม่วน  นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนแนวคิดการพัฒนาเมือง
ตามแนวพ้ืนท่ีพัฒนาเศรษฐกิจในลักษณะคลัสเตอร์ (Cluster) ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ท่ีมีขีดความสามารถในการแข่งขันโดยใช้
ทุนทางวัฒนธรรมเป็นปัจจัยสนับสนุน 
   1.2 รับทราบข้อเสนอให้ขยายเส้นทางแนวพ้ืนท่ีพัฒนาเศรษฐกิจตอนใต้จากกรุงเทพฯ (ไทย) – 
พนมเปญ (กัมพูชา) – โฮจิมินห์ ซิตี้ (เวียดนาม) ให้เชื่อมต่อมาถึงเมืองทวาย (พม่า) และข้อเสนอการจัดต้ังคณะทํางานเพ่ือหารือ
และนําเสนอโครงการลําดับความสําคัญสูงท่ีจังหวัดตามแนวพ้ืนท่ีพัฒนาเศรษฐกิจมีความพร้อมจะดําเนินการร่วมกันในระยะ
ต่อไป อย่างไรก็ดี ท่ีประชุมเห็นว่าการจัดต้ังคณะทํางานเฉพาะกิจยังมีข้อจํากัดในด้านการคัดเลือกผู้ร่วมเป็นคณะทํางานและยัง
ไม่มีความชัดเจนในเรื่องขอบเขตการทํางาน จึงมอบหมายให้ ADB ซ่ึงเป็นฝ่ายเลขานุการ พิจารณาปรับปรุงกลไกการดําเนินงาน
รวมท้ังพิจารณารูปแบบการประชุมเวทีหารือฯ ให้สามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึน 
       ท้ังนี้ ไทยสนับสนุนให้มีการปรับปรุงรูปแบบการประชุมและกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาแนวพ้ืนท่ี
พัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้สามารถระดมความเห็นเพ่ิมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนได้มากข้ึน และบริหารจัดการการ
ทํางานของแต่ละแนวพ้ืนท่ีเศรษฐกิจได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงอาจอยู่ในรูปของคณะกรรมการ 3 ระดับ ได้แก่ 
ระดับนโยบาย (Policy Level) ระดับบริหาร (Executive Level) และระดับปฏิบัติในพ้ืนท่ี (Corridor Level)  
   1.3 เห็นชอบการจัดทําแผนพัฒนาภูมิภาค (Regional Plan for Corridor Development) เพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาแนวพ้ืนท่ีพัฒนาเศรษฐกิจและมีการติดตามประเมินผลการพัฒนาอย่างครบวงจร โดยการจัดทําแผน   
พัฒนาฯ จะเน้นการอํานวยความสะดวกข้ามพรมแดน และการกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทุนตามแนวพ้ืนท่ี 
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หลังจากโครงข่ายโครงสร้างพ้ืนฐานได้รับการพัฒนาค่อนข้างครบสมบูรณ์แล้ว และจะเริ่มการประเมินผลการอํานวยความสะดวก
ด้านการค้าและการขนส่งข้ามพรมแดนนําร่องก่อนในลําดับแรก 
       ในส่วนของไทยได้เน้นย้ําความสําคัญของการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และเร่งผลักดันการลดต้นทุนโลจิสติกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลดเวลาในการดําเนินกระบวนการข้ามพรมแดน ให้อยู่ใน
แผนพัฒนาฯ รวมถึงเสนอให้ ADB จัดทําฐานข้อมูลเชิงเศรษฐกิจมหภาคของแนวพ้ืนท่ีเศรษฐกิจเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต เพ่ือ
ประเทศสมาชิกได้ใช้ประโยชน์ต่อไป 
   1.4 สนับสนุนให้ภาคเอกชนและภาครัฐทํางานประสานกันอย่างใกล้ชิดมากข้ึน และรับทราบ
ความก้าวหน้าของสภาธุรกิจ 6 ประเทศลุ่มแม่น้ําโขง (GMS Business Forum : GMS-BF) ในการจัดต้ังสมาคมผู้ขนส่งสินค้า
ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (GMS Freight Transporter’s Association: FREATA) ณ สปป.ลาว เพ่ือเป็นเวทีของภาคเอกชน
ในการร่วมผลักดันโครงการสําคัญในด้านการขนส่งข้ามพรมแดนกับภาครัฐ 
       ในส่วนนี้ไทยได้ตอบรับท่ีจะหารือกับสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และสภาธุรกิจ GMS 
ประเทศไทย เพ่ือนําเสนอโครงการนําร่องความร่วมมือด้านการลงทุนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขงให้คณะทํางานด้านการลงทุน
พิจารณาต่อไป 
   1.5 เห็นชอบแผนการดําเนินงานในระยะต่อไป โดยเตรียมการนําเสนอผลการประชุมหารือระดับ
รัฐมนตรีเพ่ือพัฒนาแนวพ้ืนท่ีพัฒนาเศรษฐกิจ ครั้งท่ี 3 (Economic Corridor Forum : ECF-3) ต่อท่ีประชุมระดับรัฐมนตรีและ
สุดยอดผู้นําของแผนงาน GMS โดยการประชุมระดับรัฐมนตรี 6 ประเทศลุ่มแม่น้ําโขง ครั้งท่ี 17 มีกําหนดในระหว่างวันท่ี 2-4 
สิงหาคม 2554 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา และการประชุมสุดยอดผู้นํา ครั้งท่ี 4 มีกําหนดระหว่างวันท่ี 19-20 ธันวาคม 
2554 ณ นครเนปิดอว์ สหภาพพม่า ซ่ึงสาระสําคัญของท้ังสองการประชุมจะเป็นการหารือกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนงาน 
GMS ในทศวรรษหน้า (ปี 2555-2565)  
  2. ผลการประชุมความร่วมมือประเทศลุ่มแม่น้ําโขง-ญ่ีปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งท่ี 8  
   2.1 เห็นชอบการพัฒนาความร่วมมือด้านการอํานวยความสะดวกการค้าและการคมนาคม ตาม
แนวคิด Asia Cargo Highway ซ่ึงเป็นผลจากการหารือระหว่างอธิบดีกรมศุลกากรของประเทศอาเซียนและญ่ีปุ่นว่าด้วยเรื่อง
การอํานวยความสะดวกทางการค้าเม่ือวันท่ี 28-29 เมษายน 2554 ณ กรุงพนมเปญ โดยเห็นว่าจําเป็นต้องพัฒนาเพ่ิมเติม
โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีส่งเสริมความเชื่อมโยงระดับอนุภูมิภาค เช่น ท่าเรือน้ําลึกทวายในพม่า และท่าเรือน้ําลึกวุงอางในเวียดนาม 
และภาคเอกชนควรเข้ามามีบทบาทมากข้ึน ท้ังนี้ ท่ีประชุมสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนโครงการลําดับความสําคัญสูง ได้แก่ 
โครงการจัดสัมมนาเพ่ือระดมความคิดเห็นในเรื่องการดําเนินงาน 24 ชั่วโมง ณ ด่านพรมแดน ซ่ึงญ่ีปุ่นจะรับไปดําเนินการจัด
สัมมนาดังกล่าว และโครงการจัดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพและความเข้าใจกฎหมายและกฎระเบียบในการขนส่งข้าม
พรมแดนสําหรับคนขับรถของอนุภูมิภาค ซ่ึงไทยจะประสานกับ ADB และญ่ีปุ่น เพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงานร่วมกันต่อไป 
   2.2 ส่งเสริมให้ฝ่ายเลขานุการฯ กรอบความร่วมมือประเทศลุ่มแม่น้ําโขงกับญ่ีปุ่นด้านเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม (MJ-CI) พัฒนาระบบการทํางานของกรอบความร่วมมือให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยประสานกับผู้แทนของแต่ละ
ประเทศสมาชิก และ ADB ซ่ึงทําหน้าท่ีเป็นฝ่ายเลขานุการแผนงาน GMS อย่างต่อเนื่อง รวมท้ังการประสานข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของแต่ละประเทศเพ่ือให้การดําเนินงานมีความสอดคล้องและไม่ซํ้าซ้อนกัน 
   2.3 เห็นชอบให้ญี่ปุ่นให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ท้ังด้านเทคโนโลยีการผลิต การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าและห่วงโซ่อุปทาน
ในระดับภูมิภาคและการจัดหาตลาด โดยญ่ีปุ่นอยู่ระหว่างจัดทําโครงการในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดการอบรมและสัมมนา จัดต้ัง
กองทุนเพ่ือพัฒนา SMEs (SMES development fund) และการใช้ระบบ Shindanish เพ่ือเป็นท่ีปรึกษาในการพัฒนาธุรกิจ
ของผู้ประกอบการ 
   2.4 เห็นชอบแผนการดําเนินงานในระยะต่อไป โดยจะมีการหารือร่วมกับภาคเอกชนในเดือน
กรกฎาคม 2555 ณ กรุงเทพมหานคร และนําเสนอในท่ีประชุมระดับรัฐมนตรีประเทศลุ่มแม่น้ําโขง-ญ่ีปุ่นด้านเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมต่อไป ในเดือนสิงหาคม 2554 เมืองมานาโด ประเทศอินโดนีเซีย 
 
4. เรื่อง การรับชําระหนี้ค่าข้าวจากรัฐบาลรัสเซีย 

 คณะรัฐมนตรีรับทราบการชําระหนี้ค่าข้าวจากรัฐบาลรัสเซียตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.)  เสนอ ดังนี้ 
 สาระสําคัญของเรื่อง 

   พณ. รายงานว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 28 มิถุนายน 2554 ได้จัดต้ังคณะผู้แทนไทยนําโดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ (นางพรทิวา นาคาศัย) เดินทางไปประเทศสหพันธรัฐรัสเซียเพ่ือลงนามในพิธีสารความตกลงการชําระหนี้ค่าข้าว
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ระหว่างไทยกับรัสเซีย ณ กรุงมอสโก โดยพิธีลงนามได้จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม 2554 ซ่ึงตามพิธีสารฯ สหพันธรัฐรัสเซีย
จะต้องชําระเงินให้แก่ฝ่ายไทยจํานวน 36,441,731.98 ดอลลาร์สหรัฐ ภายในวันท่ี 12 กรกฎาคม 2554 ท้ังนี้ พณ. ได้ประสาน
กับธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เพ่ือให้การรับชําระเงินเป็นไปตามกําหนดดังกล่าวและได้รับแจ้ง
วารัฐบาลรัสเซียได้โอนเงินชําระหนี้ค่าข้าวให้กับประเทศไทยแล้วจํานวน 36,441,731.98 ดอลลาร์สหรัฐ เม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 
2554 และ ธสน. ได้คํานวณเงินท่ีได้รับเป็นเงินบาทและโอนเงินให้ พณ. เป็นเงินสุทธิจํานวน 1,107,828,552.19 บาท ซ่ึง พณ. 
โดยกรมการค้าต่างประเทศได้รับการโอนเงินดังกล่าวไว้แล้ว 
 
5. เรื่อง มาตรการกํากับดูแลสินค้าสําคัญ 205 รายการ และบริการ 20 รายการ ประจําเดือนกรกฎาคม 2554 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการกํากับดูแลสินค้าสําคัญ 205 รายการ และบริการ 20 รายการ ประจําเดือน
กรกฎาคม 2554 ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายใน ได้มีการกําหนดระดับความสําคัญของสินค้าท่ีต้องติดตามดูแล 
205 รายการ และบริการ 20 รายการ เป็นประจําทุกเดือนตามสถานการณ์หรือปัจจัยการผลิตท่ีเปลี่ยนแปลง เพ่ือเป็นเครื่องมือ
ในการติดตามดูแลราคาสินค้าและสัญญาณเตือนภัยในระดับปฏิบัติการ 
  กระทรวงพาณิชย์รายงานว่า ในเดือนกรกฎาคม 2554 ได้ประเมินและคาดการณ์แนวโน้มของสถานการณ์ด้าน
ราคาและปริมาณของสินค้าและบริการ โดยได้ปรับเปลี่ยนการจัดระดับความสําคัญของสินค้าท้ัง 3 กลุ่ม เป็นดังนี้  
  1. กลุ่ม Sensitive List (SL) สินค้า 9 รายการ ได้แก่ (1) น้ํามันเบนซิน (2) น้ํามันดีเซล ราคาน้ํามันดิบปรับ
สูงข้ึน เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในลิเบียยังคงยืดเยื้อประกอบกับกลุ่มโอเปกตัดสินใจคงโควต้าการผลิตน้ํามันดิบไว้ท่ี
ระดับเดิม (24.84 ล้านบาร์เรล/วัน) (3) เหล็กเส้น (4) เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ราคาวัตถุดิบปรับเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย เนื่องจากการ
เจรจาตกลงซ้ือ-ขาย สินแร่เหล็กในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2554 คาดว่าราคาจะปรับเพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 2 ของปี 2552 (5) เหล็ก
แผ่น (รีดร้อนรีดเย็น และสแตนเลส) ราคาวัตถุดิบปรับลดเล็กน้อย แต่ยังอยู่ในระดับสูง (6) ปูนซีเมนต์ ราคาถ่านหิน ยังคงทรง
ตัวอยู่ในระดับสูง แม้ว่าจะอยู่ในช่วงฤดูฝน ทําให้มีอุปสรรคในการขนส่งในประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ คือประเทศอินโดนีเซียและ
ออสเตรเลีย (7) สายไฟฟ้า ราคาทองแดงปรับตัวสูงข้ึน เนื่องจาก การเก็งกําไรในตลาดล่วงหน้าค่อนข้างสูง (8) ปุ๋ยเคมี ราคาปุ๋ย
ยูเรียสูงข้ึนเนื่องจากความต้องการใช้เพ่ิมมากข้ึน ผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและความต้องการอาหารท่ี
เพ่ิมข้ึน ประกอบกับจีนซ่ึงเป็นผู้ส่งออกปุ๋ยยูเรียรายใหญ่ ส่งออกปุ๋ยยูเรียลดลงเพราะนําก๊าซธรรมชาติท่ีเป็นวัตถุดิบผลิตปุ๋ยยูเรีย
ไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมในประเทศมากข้ึน (9) อาหารสัตว์ ราคาข้าวโพดมีความผันผวนข้ึน-ลงอยู่ในระดับสูง เนื่องจากช่วงนี้มี
สินค้าอยู่ในสต๊อกเพียงพอ จึงชะลอการรับซ้ือและบริการ 1 รายการ ได้แก่ บริการรับส่งสินค้า เอกสาร หรือพัสดุภัณฑ์รับส่ง
โทรสาร 
  2. กลุ่ม Priority Watch List (PWL) สินค้า 8 รายการ ได้แก่ (1) น้ําตาลทราย ผลผลิตอ้อย มีมากกว่าท่ี
ประมาณการไว้ จึงไม่น่าจะมีปัญหาด้านปริมาณส่งผลให้ราคาน้ําตาลทรายในประเทศทรงตัว (2) น้ํามันพืช รัฐบาลประกันราคา
รับซ้ือน้ํามันปาล์มดิบส่งผลให้ราคายังทรงตัวในระดับสูง เมล็ดถ่ัวเหลืองเนื่องจากราคาทรงตัวในระดับสูงผลผลิตออกสู่ตลาด
น้อยลง (3) อาหารปรุงสําเร็จ ราคาวัตถุดิบหลักคือ เนื้อสัตว์ยังคงอยู่ในระดับสูง (4) ก๊าซ LPG หุงต้ม ราคาปิโตรมินลดลงตาม
ความผันผวนของราคาน้ํามันดิบ แต่ยังคงอยู่ในระดับสูง (5) ยางรถยนต์ ราคายางดิบยังคงทรงตัวในระดับสูง เนื่องจากความ
ต้องการใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์มีอย่างต่อเนื่อง (6) เหลก็แผ่นเคลือบดีบุก (7) เหล็กแผ่นเคลือบโครเม่ียม เนื่องจากคาดว่า
ราคาวัตถุดิบสําคัญคือ เหล็กแผ่นรีดเย็น TMBP จะปรับตัวสูงข้ึนเนื่องจากการตกลงซ้ือในไตรมาสท่ี 3 มีการปรับราคาเหล็กแผ่น
เพ่ิมข้ึน (8) ยาป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชราคาไกลโฟเสทยังคงทรงตัวในระดับสูง และบริการ 1 รายการ ได้แก่ บริการซ่อมรถ 
  3. กลุ่ม Watch List (WL) ซ่ึงเป็นกลุ่มสินค้าท่ีราคาเคลื่อนไหวเป็นปกติยังไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าจะมีปัญหาท้ัง
ด้านราคาและปริมาณสินค้าท่ีจําหน่าย ซ่ึงจะทําการติดตาม ตามปกติ จํานวน 188 รายการ และบริการ 18 รายการ 
 
 
6. เรื่อง  แต่งตั้ง 
  1. การแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษาสํานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณ
ทรงคุณวุฒิ) (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสํานักงบประมาณ 
ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ราย ต้ังแต่วันท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้ 
  1. นางลัดดาวัลย์ บุญประสิทธิ์ ท่ีปรึกษาสํานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ) สํานัก
งบประมาณ ดํารงตําแหน่ง ท่ีปรึกษาสํานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) สํานักงบประมาณ ต้ังแต่วันท่ี 12 
พฤศจิกายน 2553 
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  2. นางรวมพร วุฒิสิงห์ชัย ท่ีปรึกษาสํานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ) สํานักงบประมาณ 
ดํารงตําแหน่ง ท่ีปรึกษาสํานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) สํานักงบประมาณ ต้ังแต่วันท่ี 18 พฤศจิกายน 
2553 
  ท้ังนี้  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้แจ้งให้คณะกรรมการการเลือกต้ังเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนท่ีจะขอให้สํานักราชเลขาธิการนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังข้าราชการท้ัง 2 รายดังกล่าวให้              
ดํารงตําแหน่ง  ส่วนรายนางลัดดาวัลย์ บุญประสิทธิ์ ให้พ้นจากตําแหน่ง ท่ีปรึกษาสํานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณ
ทรงคุณวุฒิ) สํานักงบประมาณ ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2554 เนื่องจากครบเกษียณอายุราชการต่อไป 
 
  2. การแต่งตั้งกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจําจังหวัดขอนแก่น 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติในการท่ีรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเสนอขอแต่งต้ัง นายงเหวียน ฮืว ดิญ (Mr. 
Nguyen Huu Dinh) ดํารงตําแหน่งกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจําจังหวัดขอนแก่น สืบแทน นายเจิ่น เหงียน 
จึก ซ่ึงสิ้นสุดวาระประจําการในประเทศไทย 
 
  3. การขอยกระดับสถานกงสุลประจํานครซูริค และเล่ือนฐานะกงสุลกิตติมศักดิ์ประจํานครซูริค 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอดังนี้ 
  1. ยกระดับสถานกงสุลประจํานครซูริค เป็นสถานกงสุลใหญ่ประจํานครซูริค สมาพันธรัฐสวิส 
  2. เลื่อนสถานะ นายมาร์กุส อัลแบร์ท ไฟร (Markus Albert Frey) กงสุลกิตติมศักด์ิประจํานครซูริค เป็น
กงสุลใหญ่กิตติมศักด์ิประจํานครซูริค สมาพันธรัฐสวิส 
 
  4. รัฐบาลสหรัฐเม็กซิโกเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติในการท่ีรัฐบาลสหรัฐเม็กซิโกเสนอขอแต่งต้ัง นายคอร์เค เอดูอาร์โด เชน ชาร์เปนเตียร์ 
(Mr. Jorge Eduardo Chen Charpentier) ให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสหรัฐเม็กซิโกประจํา
ประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถ่ินพํานัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายลุยส์ อาร์ตูโร ปวยน์เต ออร์เตกา (Mr. Luis Arturo 
Puente Ortega) 
 
  5. รัฐบาลสาธารณรัฐชิลีเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีรัฐบาลสาธารณรัฐชิลีเสนอขอแต่งต้ัง นายฮาเวียร์ อันเดรส เบกเกอร์ มาร์แชล (Mr. 
Javier Andres Becker Marshall) ให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐชิลีประจําประเทศไทย
คนใหม่ โดยมีถ่ินพํานัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายอัลแบร์โต โยอาชัม โซเฟีย (Mr. Alberto Yoacham Soffia) 
 
  6. การขออนุมัติแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์สมาพันธรัฐสวิสประจําจังหวัดภูเก็ต 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติในการท่ีรัฐบาลสมาพันธรัฐสวิสเสนอขอแต่งต้ัง นางอันเดรีย เอวา โคทัส ทัมมาทิน (Mrs. 
Andrea Eva Kotas Tammathin) ให้ดํารงตําแหน่งกงสุลกิตติมศักด์ิสมาพันธรัฐสวิสประจําจังหวัดภูเก็ต โดยมีเขตกงสุล
ครอบคลุมจังหวัดภูเก็ต กระบ่ี ตรัง พังงา และสุราษฎร์ธานี 
 
  7. การยกระดับสถานกงสุลสาธารณรัฐออสเตรียประจําเมืองพัทยา เป็นสถานกงสุลใหญ่ ฯ และเล่ือนฐานะ
กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐออสเตรียประจําเมืองพัทยา เป็นกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ฯ 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอดังนี้ 
  1. ยกระดับสถานกงสุลสาธารณรัฐออสเตรียประจําเมืองพัทยา เป็นสถานกงสุลใหญ่ ฯ โดยมีเขตกงสุล
ครอบคลุมจังหวัดชลบุรี 
  2. เลื่อนฐานะ นายรูดอล์ฟ โฮเฟอร์ (Mr. Rudolf Hofer) กงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐออสเตรียประจําเมือง
พัทยา เป็นกงสุลใหญ่กิตติมศักด์ิ ฯ โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมจังหวัดชลบุร ี
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  8. รัฐบาลราชรัฐลักเซมเบิร์กเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติในการท่ีรัฐบาลราชรัฐลักเซมเบิร์กเสนอขอแต่งต้ัง นายมาร์ก ทิลล์ (Mr. Marc Thill) ให้
ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งราชรัฐลักเซมเบิร์กประจําประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถ่ินพํานัก ณ 
กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายมาร์ก อุนเกฮอยเออร์ (Mr. Marc Ungeheuer) 
 
  9. รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติในการท่ีรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเสนอขอแต่งต้ัง นายรอล์ฟ เพเทอร์ กอทท์ฟรีด ชุล
เซอ (Mr. Rolf Peter Gottfried Schulza) ให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนีประจําประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถ่ินพํานัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายฮันส์ ไฮน์ริช ชูมาเคอร์ (Mr. Hanns Heinrich 
Schumacher) 
 

********************************* 
เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่านั้น 

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบท่ีสํานกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี โทร . 0 2280-9000 
สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถา่ยทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ทุกวันอังคาร หรือวันท่ีมีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจงัหวัด 

หากท่านใดประสงค์จะขอรับข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีสมัครได้ทาง www.thaigov.go.th 
 
 

 
 
 
 


