
http://www.thaigov.go.th                                                           วันท่ี 2  เมษายน  2555          
                                                                                                                                             
  วันนี้ เม่ือเวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ทําเนียบรัฐบาล   นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
  จากนั้น   นายภักดีหาญส์ หิมะทองคํา รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงข่าวผลการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
   

กฎหมาย 
3.  เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

 8.   เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. .... 
 9.   เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 10.   เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. .... 
   

เศรษฐกิจ 
  12.  เรื่อง  การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ กรมส่งเสริมการส่งออก เป็น กรมส่งเสริมการค้า 
    ระหว่างประเทศ  
  14.  เรื่อง  การบริหารโครงการเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    (Development Policy Loan : DPL) 
  17.  เรื่อง  มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งท่ี 1/2550 (ครั้งท่ี 140) 
 

สังคม 
19.  เรื่อง  แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555 

 
แต่งตั้ง 

  26.  เรื่อง   แต่งต้ัง 
    1. แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี)  
    2. แต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการประปานครหลวง   
    3. แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิทธิบัตร  
    4. การเสนอรายชื่อบุคคลท่ีสมควรได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการป้องกันและ
       ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
    5. แต่งต้ังคณะกรรมการการบริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
    6. แต่งต้ังคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน เพ่ิมเติม 
    7. แต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

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

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร . 0 2280-9000 
สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

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

สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
3. เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. กําหนดให้ผู้รับบํานาญปกติหรือผู้รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพอาจนําสิทธิในบําเหน็จ
ตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินได้ (ร่างมาตรา 3 เพ่ิมมาตรา 46/2 มาตรา 46/3 มาตรา 46/4  
มาตรา 46/5 และมาตรา46/6 แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2500)  
  2. กําหนดให้ผู้รับบํานาญปกติหรือผู้รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพนําสิทธิในบําเหน็จ           
ตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินได้  แต่หากสัญญากู้เงินสิ้นสุดลงโดยไม่มีการบังคับเอากับสิทธิใน
บําเหน็จตกทอดท่ีนําไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันกู้เงินทายาทมีสิทธิได้รับบําเหน็จตกทอดเต็มตามจํานวน  แต่หาก
ผู้รับบํานาญปกติหรือผู้รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพถึงแก่ความตายหรือสัญญากู้เงินสิ้นสุดลงโดยไม่มี             
การบังคับเอากับสิทธิในบําเหน็จตกทอดท่ีนําไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน ทายาทมีสิทธิได้รับบําเหน็จ          
ตกทอดเท่ากับจํานวนท่ีเหลือหลังจากท่ีราชการส่วนท้องถ่ินได้หักจํานวนเงินท่ีจ่ายให้แก่สถาบันการเงินออกจาก           
สิทธิในบําเหน็จตกทอดมาตรา 46/5 (ร่างมาตรา 4 เพ่ิมเติมมาตรา 48/1 แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2500)  
  3. กําหนดบทเฉพาะกาลให้ผู้รับบํานาญปกติหรือผู้รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพลพลภาพยังคงมี
สิทธิได้รับบํานาญอยู่ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2500 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มีสิทธินําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินได้                   
(ร่างมาตรา 5)  
 
8.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา 
ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป 
   1. กําหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ (คณะกรรมการ สทพ.) และ
กําหนดอํานาจหน้าท่ี กําหนดคุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
(ร่างมาตรา 5 – ร่างมาตรา 10) 
   2. กําหนดให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (คณะกรรมการ 
วลพ.) และกําหนดอํานาจหน้าท่ี (ร่างมาตรา 13 – ร่างมาตรา 14) 
   3. กําหนดให้สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวรับผิดชอบงานธุรการและงานวิชาการของ
คณะกรรมการ สทพ. และคณะกรรมการ วลพ. และกําหนดอํานาจหน้าท่ีของสํานักงานฯ (ร่างมาตรา 16) 
   4. การกําหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มาตรการ โครงการหรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานของ
รัฐ องค์กรเอกชน หรือบุคคลใดในลักษณะท่ีเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศจะกระทํามิได้                
(ร่างมาตรา 17) 
   5. กําหนดให้บุคคลท่ีเห็นว่าตนได้รับหรือจะได้รับความเสียหายจากการกระทําในลักษณะท่ีเป็น
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศมีสิทธิยื่นคําร้องต่อคณะกรรมการ วลพ. โดยการร้องขอดังกล่าวไม่เป็น
การตัดสิทธิผู้ร้องในอันท่ีจะฟ้องเรียกค่าเสียหายฐานละเมิดต่อศาลท่ีมีเขตอํานาจ (ร่างมาตรา 18) 
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   6. กําหนดให้คณะกรรมการ วลพ. อาจกําหนดมาตรการชั่วคราวก่อนมีคําวินิจฉัยเพ่ือคุ้มครองหรือ
บรรเทาทุกข์แก่บุคคลซ่ึงถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศเท่าท่ีจําเป็นและสมควรแก่กรณีก็ได้                  
(ร่างมาตรา 19)  
   7. กรณีท่ีคณะกรรมการ วลพ. วินิจฉัยว่า เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ                
ให้มีอํานาจออกคําสั่งตามท่ีกําหนดได้ (ร่างมาตรา 20) 
   8. กรณีคณะกรรมการ วลพ. มีคําวินิจฉัยว่ามีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
ผู้เสียหายมีสิทธิขอรับการสงเคราะห์ โดยการสงเคราะห์ผู้เสียหายให้กระทําโดยให้ความช่วยเหลือ หรือให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินตามท่ีกําหนด (ร่างมาตรา 24 และร่างมาตรา 26) 
   9. กําหนดให้มีกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศเพ่ือเป็นทุนใช้จ่ายเก่ียวกับการส่งเสริม
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ และกําหนดกรอบวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินในกองทุน (ร่างมาตรา 29 –                   
ร่างมาตรา 30) 
 10. กําหนดให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุน และกําหนดอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการฯ             
(ร่างมาตรา 31 และร่างมาตรา 33) 
 11. กําหนดบทกําหนดโทษ (ร่างมาตรา 34 – ร่างมาตรา 36) 
 
9.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวง
แรงงานเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน           
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป 
 สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
   1. กําหนดให้พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศใน            
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ร่างมาตรา 2) 
   2. กําหนดให้พระราชบัญญัตินี้คุ้มครองไปถึงลูกจ้างชั่วคราวทุกประเภทของส่วนราชการและ
ลูกจ้างท้ังหมด (ร่างมาตรา 3) 
   3. แก้ไขบทนิยามคําว่า ลูกจ้าง ทุพพลภาพ ว่างงานและภัยพิบัติ ให้มีความชัดเจนยิ่งข้ึน                 
(ร่างมาตรา 4 ถึงร่างมาตรา 7) 
   4. แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซ่ึงผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายประกันตน และ
คณะกรรมการการแพทย์ เพ่ิมเติมบทบัญญัติเก่ียวกับการแต่งต้ังท่ีปรึกษา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ
กรรมการประกันสังคม ท่ีปรึกษาและกรรมการการแพทย์ (ร่างมาตรา 8 ถึงร่างมาตรา 12) 
   5. แก้ไขเพ่ิมเติมเรื่องการจัดสรรเงินกองทุนเพ่ิมเติมเรื่องอสังหาริมทรัพย์ท่ีได้มาจากการจัดหา
ผลประโยชน์ของกองทุน แก้ไขระบบการเสนองบการเงิน และการจัดทํารายงานประมาณการรายรับและรายจ่ายของ
กองทุน (ร่างมาตรา 14 และร่างมาตรา 16 ถึงร่างมาตรา 17)  
   6. แก้ไขเพ่ิมเติมการยื่นแบบรายการข้ึนทะเบียนนายจ้างและการยื่นแบบรายการข้ึนทะเบียน
ผู้ประกันตน (ร่างมาตรา 18) 
   7. แก้ไขเพ่ิมเติมการจ่ายเงินสมทบของรัฐบาลเข้ากองทุนสําหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 40            
(ร่างมาตรา 19) 
   8. แก้ไขเพ่ิมเติมเก่ียวกับการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงในแบบรายการการนับระยะเวลานําส่ง
เงินสมทบ และการคํานวณเงินเพ่ิมค้างชําระเงินสมทบ และเพ่ิมเติมบทบัญญัติลดหย่อนการออกเงินสมทบในกรณีเกิด
ภัยพิบัติอย่างร้ายแรง (ร่างมาตรา 20 ถึงร่างมาตรา 23) 
   9. แก้ไขเพ่ิมเติมสิทธิประโยชน์ทดแทนจากกองทุนของผู้ประกันตนหรือผู้ มีสิทธิ อ่ืน แก้ไข
ระยะเวลาการยื่นคําขอรับประโยชน์ทดแทน กําหนดข้ันตอนการขอรับประโยชน์ทดแทน แก้ไขวิธีการคํานวณค่าจ้าง
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รายวันในการจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ และยกเลิกบทบัญญัติท่ีมิให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนใน
กรณีจงใจหรือยินยอมให้ผู้อ่ืนกระทําให้ตนประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย หรือทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย           
(ร่างมาตรา 24 ถึงร่างมาตรา 28) 
 10. แก้ไขเพ่ิมเติมสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ของผู้ประกันตน (ร่างมาตรา 29) 
 11. แก้ไขเพ่ิมเติมประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยกรณีคลอดบุตร หลักเกณฑ์
และอัตราการได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ และเงินสงเคราะห์กรณีผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย 
กําหนดให้ผู้ประกันตนซ่ึงเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ทุพพลภาพ มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีตาย และยกเลิก
บทบัญญัติในเรื่องหลักเกณฑ์เก่ียวกับสิทธิประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร (ร่างมาตรา 30 ถึงร่างมาตรา 35)  
 12. แก้ไขเพ่ิมเติมการจ่ายเงินชราภาพให้มีความยืดหยุ่นมากข้ึน และเพ่ิมเติมให้ผู้ประกันตนซ่ึงไม่มี
ทายาทสามารถทําหนังสือระบุบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเงินบําเหน็จชราภาพ (ร่างมาตรา 37 ถึงร่างมาตรา 38) 
 13. เพ่ิมเติมเรื่องสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน และการขอขยายหรือเลื่อน
กําหนดเวลาปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม (ร่างมาตรา 39 และร่างมาตรา 40) 
 14. แก้ไขบทกําหนดโทษกรณีไม่มาให้ถ้อยคําและกําหนดมาตรการลงโทษทางอาญาแก่นายจ้างซ่ึง   
ไม่ยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ (ร่างมาตรา 41 และร่างมาตรา 42) 
 
10.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. .... ตามท่ี
กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภา
ผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป 
 สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
   1. กําหนดให้จัดต้ังกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นนิ ติบุคคลและกําหนด
วัตถุประสงค์ของกองทุน (ร่างมาตรา 5) 
   2. กําหนดให้กองทุนส่วนหนึ่งประกอบด้วยเงินท่ีได้รับจากการจัดสรรจากกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เงินค่าปรับท่ีได้รับจากการลงโทษผู้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือ
สิทธิของนักแสดงตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ท่ีตกเป็นของกองทุน และเงินท่ีได้รับจากต่างประเทศหรือองค์การ
ระหว่างประเทศ (ร่างมาตรา 6) 
   3. กําหนดให้กิจการของกองทุนไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน (ร่างมาตรา 7) 
   4. กําหนดให้กองทุนมีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีไม่เป็นส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และรายได้ของกองทุนไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน (ร่างมาตรา 10) 
   5. กําหนดให้กองทุนมีอํานาจจ่ายเงินจากกองทุนเป็นค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
คณะกรรมการฯ ท่ีกําหนด (ร่างมาตรา 13) 
   6. กําหนดให้มีคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กําหนดองค์ประกอบ 
คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง อํานาจหน้าท่ี และองค์ประชุมคณะกรรมการฯ (ร่างมาตรา 
14 ถึงร่างมาตรา 19) 
   7. กําหนดให้มีคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ และกําหนดอํานาจหน้าท่ี (ร่างมาตรา 20) 
   8. กําหนดอํานาจหน้าท่ีของสํานักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (ร่างมาตรา 22) 
   9. กําหนดให้มีผู้จัดการกองทุน คุณสมบัติของผู้จัดการ วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจาก
ตําแหน่ง และอํานาจหน้าท่ี (ร่างมาตรา 23 ถึงร่างมาตรา 26) 
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 10. กําหนดให้กองทุนจัดทําการบัญชีตามมาตรฐานการจัดทําบัญชีสําหรับหน่วยงานภาครัฐท่ี
กระทรวงการคลังกําหนด โดยมีรอบปีบัญชีตามปีงบประมาณ และจัดให้มีการตรวจสอบภายในและรายงานผลการ
ตรวจสอบให้คณะกรรมการฯ ทราบอย่างน้อยปีละครั้ง (ร่างมาตรา 27 และร่างมาตรา 28) 
 11. กําหนดให้กองทุนจัดทํางบการเงินและทํารายงานประจําปีเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี (ร่างมาตรา 29 และร่างมาตรา 30) 
 12. กําหนดให้มีคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน กําหนดองค์ประกอบและ
อํานาจหน้าท่ี (ร่างมาตรา 31 และร่างมาตรา 32) 
 13. กําหนดให้คณะกรรมการประเมินผลอาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดได้ตามท่ีเห็นสมควร (ร่างมาตรา 33) 
 14. กําหนดบทเฉพาะกาล (ร่างมาตรา 34 และร่างมาตรา 35) 

 

เศรษฐกิจ 
 
12. เรื่อง การเปล่ียนช่ือส่วนราชการ กรมส่งเสริมการส่งออก เป็น กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อ “กรมส่งเสริมการส่งออก” เป็น “กรม
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ” พ.ศ. .... และ  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์  พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ  และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่าง 
  1. ร่างพระราชกฤษฎีกาเปล่ียนช่ือ “กรมส่งเสริมการส่งออก” เป็น “กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ” พ.ศ. ....  มีสาระสําคัญคือ เปลี่ยนชื่อ “กรมส่งเสริมการส่งออก” เป็น “กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ” และเปลี่ยนชื่อตําแหน่งของข้าราชการ ดังต่อไปนี้  
   1) “อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก” เป็น “อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ”   
   2) “รองอธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก” เป็น “รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ”  
  2. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์     
พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ ดังนี้  
   1) ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์              
พ.ศ. 2553  (ร่างข้อ 1)  
   2) ให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมีภารกิจเก่ียวกับการส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศท้ังด้านการส่งเสริมการส่งออกและนําเข้า ขยายตลาดสินค้าและธุรกิจบริการของไทย พัฒนาและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมของสินค้าและธุรกิจบริการ ให้บริการข้อมูลการค้าและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของผู้ส่งออกไทยให้สามารถ
ดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศได้ในตลาดโลกและส่งเสริมการนําเข้าปัจจัยการผลิตและสินค้าท่ีจําเป็นต่อการเพ่ิม
ศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและปริมาณการส่งออกของประเทศไทยและเพ่ือให้เกิด
ความสมดุลทางการค้าและสร้างเสถียรภาพทางการค้าระหว่างประเทศของไทย และให้มีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกําหนด 
(ร่างข้อ 2)  
   3) กําหนดให้แบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ 
ประกอบด้วย  5 สํานัก  1 สํานักงาน  1 ศูนย์  1 สถาบัน และให้มีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกําหนด (ร่างข้อ 3 และร่างข้อ 
6 ถึงร่างข้อ 13)  
   4) กําหนดให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รับผิดชอบข้ึนตรงต่อ
อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และให้มีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกําหนด (ร่างข้อ 4 และร่างข้อ 5)  
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  5) ให้สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการ
ส่งออก กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2553 เป็นสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ตามกฎกระทรวงนี้ จนกว่าจะมี
ประกาศตามกฎกระทรวงนี้ (ร่างข้อ 14)  
 
14. เรื่อง การบริหารโครงการเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Development Policy 
Loan : DPL) 

 คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ตามท่ี กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอดังนี้ 
  1. ให้ดําเนินโครงการและอนุมัติจัดสรรเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(Development Policy Loan : DPL) วงเงิน 1,107.05 ล้านบาท สําหรับงานติดต้ังรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทาง
พ้ืนท่ีรถไฟ 15 รายการ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กระทรวงคมนาคม (กค.) 

 2. ให้ดําเนินโครงการและอนุมัติจัดสรรเงินกู้ DPL วงเงินรวม 714.83 ล้านบาท สําหรับดําเนิน
โครงการดําเนินงานบริหารจัดการระบบต๋ัวร่วม (Program Management Services : PMS) วงเงิน 305.30 ล้านบาท 
และโครงการจัดทําระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (Central Clearing House : CCH) วงเงิน 409.53 ล้านบาท 
ของสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร คค. 

 
17. เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งท่ี 1/2550 (ครั้งท่ี 140) 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและรับทราบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งท่ี 1/2550 
(ครั้งท่ี 140) ตามท่ีกระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ ดังนี้ 
 1. เห็นชอบแนวทางการจัดหาเงินให้กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง 
 2. เห็นชอบอัตราค่าไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าเข่ือนน้ํางึม 1 และโครงการโรงไฟฟ้าเข่ือนเซเสด 
 3. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกําหนดเครื่องจักร อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพ่ือการอนุรักษ์
พลังงาน จํานวน 3 ฉบับ (3 ผลิตภัณฑ์) 
 4. รับทราบโครงการน้ํางึม 3 ขอปรับกําหนดเวลาใหม่ (Milestones) ท่ีเก่ียวข้องกับกําหนดการจ่าย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 
 5. รับทราบการบริหารจัดการเพ่ือการประหยัดพลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐตามมติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งท่ี 1/2555 (ครั้งท่ี 140) เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2555 
 สาระสําคัญของเรื่อง 
 พน. รายงานว่า คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้มีการประชุมเม่ือวันท่ี 23 
มีนาคม 2555 โดยมีมติดังนี้ 
 1. แนวทางการจัดหาเงินให้กองทุนน้ํามันเช้ือเพลิง 
  1.1 เห็นชอบแนวทางการจัดหาเงินให้กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง โดยการขยายระยะเวลาการชําระ
คืนหนี้วงเงินกู้ยืมเดิม 10,000 ล้านบาท จาก 1 ปี เป็นระยะเวลา 3 ปี และกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และ/หรือออก
ตราสารหนี้ เพ่ิมอีกในวงเงิน 20,000 ล้านบาท มีระยะเวลาการชําระหนี้ภายใน 3 ปี ซ่ึงจะทําให้สถาบันบริหาร
กองทุนพลังงานมีวงเงินกู้ยืมท้ังสิ้นไม่เกิน 30,000 ล้านบาท โดยให้สถาบันบริหารกองทุนพลังงานขอขยายระยะเวลา
การชําระหนี้คืนได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม หากกรณีกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงมีสภาพคล่องคงเหลือไม่เพียงพอ
ต่อการชําระหนี้ และวงเงินสินเชื่อเป็นวงเงินท่ีสถาบันการเงินรับรองการเบิกเงินได้อย่างแน่นอน (Committed Line) 
  1.2 หากรัฐบาลมีการกําหนดหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายใด ๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบถึงฐานะทาง
การเงินของกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง และ/หรือ ความสามารถในการชําระหนี้ของสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน ควรให้
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีการประสานงานกับรัฐบาลเพ่ือให้มีมาตรการในการให้ความคุ้มครองสิทธิ
ของเจ้าหนี้ของสถาบันบริหารกองทุนพลังงานให้ได้รับชําระหนี้อย่างครบถ้วนตามกําหนดเวลา 
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 2. อัตราค่าไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าเข่ือนน้ํางึม 1 และโครงการโรงไฟฟ้าเข่ือนเซเสด 
  2.1 เห็นชอบอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ของสัญญาซ้ือขายโครงการโรงไฟฟ้าเข่ือนน้ํางึม 1 โดยให้มีผล
บังคับใช้ตามเง่ือนไขในสัญญาฯ คือ ในช่วง 4 ปีหลังของสัญญาปัจจุบัน (วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2553 – วันท่ี 25 
กุมภาพันธ์ 2557) ดังนี้ 

ช่วงเวลา 
 

กฟผ. ซ้ือจาก ฟฟล. 
(บาท/หน่วย) 

ฟฟล. ซ้ือจาก กฟผ. 
(บาท/หน่วย) 

- Peak 1.60 1.74 
- Off Peak 1.20 1.34 
 
  2.2  เห็นชอบอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าโครงการเข่ือนเซเสด ในอัตราค่าไฟฟ้า
เดียวกับสัญญาฯ โครงการโรงไฟฟ้าเข่ือนน้ํางึม 1 ตามข้อ 2.1 โดยให้มีผลบังคับใช้นับจากเดือนถัดไปของวันท่ีลงนาม
สัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าเข่ือนเซเสด 
  2.3  เห็นชอบให้ใช้อัตราค่าไฟฟ้าขายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ท่ีขายให้
การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่าย (กฟน. และ กฟภ.) แทนราคาขายให้ประเทศเพ่ือนบ้านตามสัญญาฯ โครงการเข่ือนน้ํางึม 1 
และสัญญาฯ โครงการโรงไฟฟ้าเข่ือนเซเสดปัจจุบัน สําหรับปริมาณพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินท่ีรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว 
(ฟฟล.)ซ้ือมากกว่าขายให้ กฝผ. ในแต่ละรอบปีสัญญา โดยให้มีผลบังคับใช้ในปีสัญญา 2555 เป็นต้นไป 
  2.4  เห็นชอบให้ กฟผ. ปรับปรุงแก้ไขสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าเข่ือนน้ํางึม 1 และ
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าเข่ือนเซเสดในส่วนท่ีเก่ียวกับอัตราค่าไฟฟ้าตามท่ีอนุมัติและเห็นชอบให้ กฟผ. 
ลงนามสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมต่อไป 
 3.  เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกําหนดเครื่องจักร อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และวัสดุเพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงาน จํานวน 3 ฉบับ (3 ผลิตภัณฑ์) คือ 
  3.1  ร่างกฎกระทรวงกําหนดบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสําหรับหลอดฟลูออเรส
เซนต์ 
  3.2  ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลอดฟลูออเรสเซนต์ข้ัวคู่ท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
  3.3  ร่างกฎกระทรวงกําหนดโคมไฟฟ้าอนุรักษ์พลังงานสําหรับฟลูออเรสเซนต์ข้ัวคู่ 
 
 4.  โครงการน้ํางึม 3 ขอปรับกําหนดเวลาใหม่ (Milestones) ท่ีเก่ียวข้องกับกําหนดการจ่าย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ขอให้เห็นชอบการปรับกําหนดเวลาใหม่ (Milestones) ท่ีเก่ียวกับกําหนดการจ่ายไฟฟ้าเชิง
พาณิชย์ของโครงการน้ํางึม 3 โดยให้ กฟผ. แก้ไขร่างสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าในส่วนท่ีเก่ียวข้องก่อนลงนามสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้าต่อไป 
 5.  การบริหารจัดการเพ่ือการประหยัดพลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐ  
  5.1  เห็นชอบในหลักการให้ พน. ดําเนินโครงการบริหารจัดการเพ่ือการประหยัดพลังงานใน
อาคารควบคุมภาครัฐ ตามรายละเอียดของการดําเนินการโครงการฯท่ีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน (พพ.) เสนอ โดยให้ดําเนินการโครงการนําร่อง 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
  5.2  ให้ พพ. ประสานกระทรวงการคลัง และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาหลักเกณฑ์และ
แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายให้อาคารควบคุมภาครัฐสามารถนําค่าไฟฟ้าท่ีลดลงจากการประหยัดพลังงานมาเป็น
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและบริหารจัดการได้ 
  5.3  ให้ พพ. ติดตามผลการดําเนินงานการจัดการใช้พลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐและ
รายงานให้สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานเป็นประจําทุก 3 เดือน เพ่ือสรุปเสนอ กพช. เพ่ือทราบต่อไป 
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สังคม 
19. เรื่อง แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555 

 คณะรัฐมนตรีรับทราบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555 
ตามท่ี ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เสนอ ซ่ึงมีสาระสําคัญดังนี้ 
   1. ชื่อในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555 ใช้ชื่อว่า 
“สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์” 
  2. ช่วงเวลาการดําเนินการ ระหว่างวันท่ี 11-17 เมษายน 2555 รวม 7 วัน 
  3. เป้าหมายการดําเนินการ ให้สามารถลดจํานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จํานวนผู้เสียชีวิตและจํานวน
ผู้บาดเจ็บ ให้เหลือน้อยท่ีสุดเม่ือเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2554 
  4. มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 6 มาตรการ ได้แก่ มาตรการด้านบริหารจัดการ 
มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมาย มาตรการด้านสังคม มาตรการด้านวิศวกรรมจราจร มาตรการด้านการ
ประชาสัมพันธ์ และมาตรการด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย 
  5. ช่วงเวลาดําเนินการ กําหนดเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 
                        (1) ช่วงเตรียมความพร้อม ระหว่างวันท่ี 15 มีนาคม 2555 - 10 เมษายน 2555 
        (2) ช่วงปฏิบัติการเข้มข้น ระหว่างวันท่ี 11-17 เมษายน 2555 
 

แต่งตั้ง 
26. เรื่อง  แต่งตั้ง 
  1. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแต่งต้ัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสถียร           
วิพรมหา  ให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง  ตําแหน่งประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี   สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี    ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี 2 เมษายน 2555 เป็นต้นไป   
 
  2. แต่งตั้งกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการประปานครหลวง 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยแต่งต้ัง นายชาย พานิชพรพันธุ์ ข้าราชการบํานาญ 
สังกัดกระทรวงมหาดไทย  เป็นกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการประปานครหลวง  ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี 2 เมษายน 
2555 เป็นต้นไป 
  3. แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิทธิบัตร  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
สิทธิบัตร จํานวน 12 คน  เนื่องจากกรรมการชุดเดิมได้ดํารงตําแหน่งมาครบกําหนดสองปีตามวาระ เม่ือวันท่ี 15 
มิถุนายน 2554 แล้ว   ซ่ึงมีรายชื่อดังต่อไปนี้  1.  นายมงคล รักษาพัชรวงศ์  ผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ  สาขา
วิศวกรรมศาสตร์   2.นายบุญสนอง   รัตนสุนทรากุล     ผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ     สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม   3.  นายพงศ์พันธ์ อนันต์วรณิชย์  ผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ  สาขาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  *4.  นายสําเริง  จักรใจ  ผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ  สาขาวิศวกรรมศาสตร์  *5.  นายอุดม
เกียรติ  นนทแก้ว  ทรงคุณวุฒิ 
ภาคราชการ  สาขาวิศวกรรมศาสตร์  6.  นายธีรยศ  เวียงทอง  ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน  สาขาวิศวกรรมศาสตร์               
*7.  นายกิตติ ต้ังจิตรมณีศักดา  ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน  สาขานิติศาสตร์  *8.  นายอําพล  ไมตรีเวช  ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภาคราชการ  สาขาเภสัชศาสตร์  9.  นายชํานาญ ภัตรพานิช  ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน  สาขาเภสัชศาสตร์                   
10.  นางเสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์  ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน  สาขาเศรษฐศาสตร์    *11.  นายวิชา  ธิติประเสริฐ  
ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน  สาขาเกษตรศาสตร์  12.  นายพงษ์ศักด์ิ วิบูลย์จันทร์  ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน                      
สาขาวิทยาศาสตร์   (*กรรมการชุดเดิม)   ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 2 เมษายน 2555 เป็นต้นไป 
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                    4. การเสนอรายช่ือบุคคลท่ีสมควรได้รับการเสนอช่ือให้เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ แต่งต้ังนายอุดม  ม่ังมีดี  เป็นกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  และให้เสนอสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามลําดับต่อไป   
 
  5. แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวรวัจน์ เอ้ืออภิญญกุล) เสนอ 
แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดแรกของคณะกรรมการบริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน) ดังนี้  1) พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช  เป็นประธานกรรมการ 2)  นายถาวร  ชลัษเฐียร เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3) นางอัญชลี  ชวนิชย์  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 2 เมษายน 2555 เป็นต้นไป 
 
  6. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน เพ่ิมเติม 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) เสนอให้แต่งต้ัง
คณะกรรมการการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน (ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) เพ่ิมเติม จํานวน 2 ราย คือ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศ
ไทยโดยมีอํานาจหน้าท่ีตามเดิม ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 2 เมษายน 2555 เป็นต้นไป 
 
  7. แต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  นายชัยเกษม  นิติสิริ  เป็นประธานกรรมการ 
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  แทนนางสาวนวพร  เรืองสกุล  ซ่ึงจะพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  โดยให้
มีผลต้ังแต่วันท่ี 29 เมษายน 2555 โดยอาศัยความตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ   

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


