
http://www.thaigov.go.th                                                                   วันท่ี 21 สิงหาคม 2555          
                                                                                                                                             
  วันนี้ เม่ือเวลา 09.00 น. ณ  ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ทําเนียบรัฐบาล   นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
  จากนั้น นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย  นายอนุสรณ์  
เอ่ียมสะอาด  นายภักดีหาญส์ หิมะทองคํา และนายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 

กฎหมาย 
 6.  เรื่อง  มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการศึกษาและการกีฬา 
 

เศรษฐกิจ – สังคม 
  8.  เรื่อง  การกําหนดราคาอ้อยข้ันสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทราย 
   ข้ันสุดท้ายฤดูการผลิตปี 2553/2554  
 12.  เรื่อง  ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งท่ี 7/2555 
 13.  เรื่อง  การถวายพระราชสมัญญา “อัคราภิรักษศิลปิน” แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   
   พระบรมราชินีนาถ (กระทรวงวัฒนธรรม) 
 

แต่งตั้ง 
  21.  เรื่อง  แต่งต้ัง 
 1.  รัฐบาลสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
 2.  รัฐบาลสาธารณรัฐฟิจิเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
  3. รัฐบาลมาเลเซียเสนอขอแต่งต้ังกงสุลใหญ่มาเลเซียประจําจังหวัดสงขลา  
 4.  การแต่งต้ังผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของกระทรวงคมนาคม  
 5.  แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารการส่งออกสินค้าท่ีใช้ได้สองทาง 
 6.  ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ 
 7.  การแต่งต้ังข้าราชการดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน 
  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (นักบริหารระดับสูง) (สํานักงานคณะกรรมการ
  พิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ)  
 8.  การแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ เพ่ิมเติม  

 9. การแต่งต้ังกรรมการสภาวิศวกร  
10. แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก  
11. พิจารณาแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนา

 ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีลาออกจากตําแหน่ง  
12. การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 

 (กระทรวงพาณิชย์)  
13. การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 

 (กระทรวงพาณิชย์)  
 

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

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 โทร . 0 2280-9000 
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สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ทุกวันอังคาร หรือวันท่ีมีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด  
รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
6. เรื่อง มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการศึกษาและการกีฬา 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการศึกษาและการกีฬา และอนุมัติหลักการ
ร่างกฎหมาย รวม 3 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงการคลัง เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
และดําเนินการต่อไปได้ ดังนี้ 
  1. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 
  2. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... และ 
  3. ร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ยกเว้นรัษฎากร 
  สาระสําคัญของร่างกฎหมาย 
  1. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 
   1.1 กําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้ ให้แก่บุคคลธรรมดา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เป็น
จํานวน 2 เท่า สําหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถานศึกษาของทางราชการ สถานศึกษาขององค์การของ
รัฐบาล โรงเรียนเอกชนท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน แต่ไม่รวมถึงโรงเรียนนอกระบบตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ร่างมาตรา 4) 
   1.2 กําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่
บุคคลธรรมดา บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สําหรับเงินได้ท่ีได้รับจากการโอนทรัพย์สิน หรือการขายสินค้า หรือ
สําหรับการกระทําตราสารอันเนื่องมาจากการบริจาคให้สถานศึกษาตามข้อ 1.1 (ร่างมาตรา 5) 
ท้ังนี้ สําหรับการบริจาคท่ีได้กระทําต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2556 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
  2. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 
   2.1 กําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้ ให้แก่ บุคคลธรรมดา บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
เป็นจํานวน 2 เท่า สําหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทย คณะกรรมการกีฬาจังหวัด 
กรมพลศึกษา สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยท่ีได้รับการรับรองโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาจังหวัดท่ี
จัดต้ังข้ึนโดยได้รับอนุญาตจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ เพ่ือนําไปใช้ในการจัดหา
อุปกรณ์กีฬา การฝึกซ้อมหรือการแข่งขัน การจัดสร้างและพัฒนาสนามกีฬาหรือศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ การส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา หรือการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรด้านกีฬา 
   2.2 กําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ ให้แก่
บุคคลธรรมดา บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สําหรับเงินได้ท่ีได้รับจากการโอนทรัพย์สิน หรือการขายสินค้า หรือ
สําหรับการกระทําตราสารอันเนื่องมาจากการบริจาคให้องค์กรตามข้อ 2.1 
ท้ังนี้ สําหรับการบริจาคท่ีได้กระทําต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2556 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
  3. ร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ยกเว้นรัษฎากร 
  กําหนดให้เงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนเท่าจํานวนเงินท่ีได้บริจาคเพ่ือการ
กีฬา ให้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทย คณะกรรมการกีฬาจังหวัด สมาคมกีฬาจังหวัด กรมพลศึกษา หรือสมาคมกีฬา
แห่งประเทศไทย เป็นเงินได้พึงประเมินท่ีได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
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เศรษฐกิจ – สังคม 
8. เรื่อง การกําหนดราคาอ้อยข้ันสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทรายข้ันสุดท้ายฤดูการ
ผลิตปี 2553/2554  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการกําหนดราคาอ้อยข้ันสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2553/2554 ในอัตรา 
1,039.14 บาทต่อตันอ้อย ณ ระดับความหวานท่ี 10 ซี.ซี.เอส. และกําหนดอัตราข้ึน/ลง ของราคาอ้อยเท่ากับ 62.35 
บาท ต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. ต่อเมตริกตัน และผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทรายข้ันสุดท้าย เฉลี่ยท่ัว
ประเทศท่ี 445.35 บาทต่อตันอ้อย ตามมติคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย ครั้งท่ี 2/2555 เม่ือวันท่ี 11 เมษายน 
2555 ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ  
   สาระสําคัญของเรื่อง  
  อก. รายงานว่า  
   1. คณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย (กอน.) ในการประชุมครั้งท่ี 2/2555 เม่ือวันท่ี 11 เมษายน 
2555 ได้มีมติเห็นชอบการกําหนดราคาอ้อยข้ันสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2553/2554 ในอัตรา 1,039.14 บาทต่อตันอ้อย 
ณ ระดับความหวานท่ี 10 ซี.ซี.เอส. และกําหนดอัตราข้ึน/ลงของราคาอ้อยเท่ากับ 62.35 บาท ต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. 
ต่อเมตริกตัน และผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทรายข้ันสุดท้ายเท่ากับ 445.35 บาทต่อตันอ้อย   
   2. อก. พิจารณาแล้วมีข้อคิดเห็นเก่ียวกับการกําหนดราคาอ้อยข้ันสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิต
และจําหน่ายน้ําตาลทรายข้ันสุดท้ายฤดูการผลิตปี 2553/2554 ตามท่ี กอน. เสนอ ดังนี้  
    2.1 การกําหนดราคาอ้อยข้ันสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทรายข้ัน
สุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2553/2554 เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณท่ีกฎหมายกําหนด   
    2.2 เนื่องจากราคาอ้อยข้ันสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทรายข้ัน
สุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2553/2554 สูงกว่าราคาอ้อยข้ันต้นและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทรายข้ันต้น 
โรงงานน้ําตาลทรายจะต้องชําระค่าอ้อยเพ่ิมให้แก่ชาวไร่อ้อยจนครบตามราคาอ้อยข้ันสุดท้าย ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ี กอน. กําหนด ตามมาตรา 56 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527  
   3. ในการกําหนดราคาอ้อยข้ันสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทรายข้ันสุดท้าย 
ฤดูการผลิตปี 2553/2554 เม่ือคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว อก. โดยสํานักงาน
คณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย จะต้องดําเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให้มีผลบังคับใช้ต่อไป และ
โดยท่ีราคาอ้อยข้ันสุดท้ายสูงกว่าราคาอ้อยข้ันต้น โรงงานน้ําตาลทรายจะต้องจ่ายค่าอ้อยส่วนเพ่ิมจนครบตามราคา
อ้อยข้ันสุดท้ายให้แก่ชาวไร่อ้อยตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี กอน. กําหนด  
 
12. เรื่อง ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งท่ี 7/2555 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.)              
ครั้งท่ี 7/2555 และมีมติอนุมัติงบประมาณตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือวางระบบบริหาร
จัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 (350,000 ล้านบาท) จํานวนท้ังสิ้น 148,620,000 บาท ให้แก่
แผนงาน/โครงการของหน่วยงานท่ีเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ดังนี้ 
  1. กองทัพเรือ จํานวน 1 รายการ คือ เรือผลักดันน้ําขนาด 100,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ลํา) 
จํานวน 10 เครื่อง เป็นเงินท้ังสิ้น 19,850,000 ล้านบาท)  
  2. กรุงเทพมหานคร จํานวน 3 รายการ คือ เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าชนิดจุ่ม Submersible Propeller 
120 ลูกบาศก์เมตร/นาที จํานวน 14 เครื่อง เป็นเงิน 42,840,000 บาท เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าชนิดจุ่ม Submersible 
Propeller 180 ลูกบาศก์เมตร/นาที จํานวน 10 เครื่อง เป็นเงิน 32,680,000 บาท และเครื่องสูบน้ําไฟฟ้าชนิดจุ่ม 
Submersible Propeller 258 ลูกบาศก์เมตร/นาที จํานวน 6 เครื่อง เป็นเงิน 53,250,000 บาท รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 
128,770,000 บาท 
  สําหรับการติดต้ังตะแกรงกันขยะ การติดต้ังแพลูกบวบ สําหรับเครื่องสูบน้ําของกรมชลประทาน นั้น 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2555 อนุมัติให้กรมชลประทานใช้จ่ายจากเงินท่ีส่วนราชการส่งคืน
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งบประมาณ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟ้ืนฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
120,000 ล้านบาท รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 249,476,000 บาท แล้ว 
 
13. เรื่อง การถวายพระราชสมัญญา “อัคราภิรักษศิลปิน” แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
(กระทรวงวัฒนธรรม) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการถวายพระราชสมัญญา “อัคราภิรักษศิลปิน” แด่สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ตามท่ี
กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ  
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  กระทรวงวัฒนธรรมรายงานว่า 

 1. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันท่ี 12 
สิงหาคม 2555 กระทรวงวัฒนธรรมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณในการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้านไว้เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมให้สืบทอดถึงอนุชนรุ่นหลังสืบไปและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู รักษา 
สร้างสรรค์ ส่งเสริม สืบทอด และพัฒนามรดกทางศิลปะของแผ่นดินให้เจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน เป็นท่ี
ประจักษ์แก่สาธารณชนท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

 2. กระทรวงวัฒนธรรมได้แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานถวายพระราชสมัญญา แด่สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ศิลปินแห่งชาติ หัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือดําเนินการถวายพระราชสมัญญา แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และได้เสนอเรื่องการ
ถวายพระราชสมัญญาดังกล่าวต่อท่ีประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งท่ี 3/2555 เม่ือวันท่ี 
22 พฤษภาคม 2555 และท่ีประชุมมีมติให้ความเห็นชอบการถวายพระราชสมัญญา “อัคราภิรักษศิลปิน”                     
ซ่ึงหมายความว่า “ศิลปินยิ่งใหญ่ผู้ปกปักรักษางานศิลปะ” 

 3. กระทรวงวัฒนธรรมได้ขอให้สํานักราชเลขาธิการนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่า
ละอองธุลีพระบาท การถวายพระราชสมัญญา “อัคราภิรักษศิลปิน” แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ซ่ึงสํานักราชเลขาธิการได้นําความ
กราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว 
 

แต่งตั้ง 
 21. เรื่อง แต่งตั้ง 
  1. รัฐบาลสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
ประจําประเทศไทย  ว่า รัฐบาลสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานมีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นายโซเฮล คาน (Mr. Sohail 
Khan)  ให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจําประเทศไทย
คนใหม่ โดยมีถ่ินพํานัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายโซเฮล มะห์มูด (Mr. Sohail  Mahmood) ตามท่ีกระทรวง
การต่างประเทศเสนอ 
 
  2. รัฐบาลสาธารณรัฐฟิจิเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐ
ออสเตรเลีย ว่า รัฐบาลสาธารณรัฐฟิจิ มีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นายเมลี ไบนีมารามา (Mr. Meli Bainimarama)   
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ให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฟิจิประจําประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถ่ินพํานัก 
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สืบแทน นายซูลีอาซี ลูตูบูลา (Mr. Suliasi Lutubula) ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 
  3.รัฐบาลมาเลเซียเสนอขอแต่งตั้งกงสุลใหญ่มาเลเซียประจําจังหวัดสงขลา  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจําประเทศไทย ว่า 
รัฐบาลมาเลเซียมีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นายไฟซัล แอต มุฮัมมัด ไฟซัล บิน ราซาลี (Mr. Faizal @ Mohd Faizal 
Bin Razali) เป็นกงสุลใหญ่มาเลเซียประจําจังหวัดสงขลา โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมจังหวัดสงขลา ชุมพร ระนอง     
สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต กระบ่ี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และเกาะในภาคใต้ 
ได้แก่ เกาะสมุย เกาะภูเก็ต เกาะพีพี เกาะพะยาม เกาะลันตา เกาะเต่าและเกาะพะงัน สืบแทน นายโมฮัมมัด ไอนี 
บิน อาตัน ซ่ึงครบวาระการปฏิบัติหน้าท่ี ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
 
  4. การแต่งตั้งผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของกระทรวงคมนาคม  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงคมนาคมแต่งต้ังนางสร้อยทิพย์  ไตรสุทธิ์                
รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ของกระทรวงคมนาคม  
 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการส่งออกสินค้าท่ีใช้ได้สองทาง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารการส่งออกสินค้าท่ีใช้ได้สองทาง ตามท่ี
กระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการดังนี้ 
  องค์ประกอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็น
รองประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ ผู้อํานวยการสํานัก
ข่าวกรองแห่งชาติ เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร อธิบดี
กรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรม
ส่งเสริมการส่งออก อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เลขาธิการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดยมี อธิบดีกรมการค้า
ต่างประเทศ เป็นกรรมการและเลขานุการ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศท่ีอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
มอบหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ผู้อํานวยการกองการค้าสินค้าข้อตกลง กรมการค้าต่างประเทศเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ 
  อํานาจหน้าท่ี 

 1. กําหนดนโยบายในการควบคุมการส่งออก การผ่านแดน การถ่ายลํา และการนําเข้ามาแล้วส่งกลับ
ออกไปของสินค้าท่ีใช้ได้สองทางให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสั่งการ กํากับ และติดตามการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการ ตลอดจนหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกําหนด 

 2. พิจารณากําหนดบัญชีรายชื่อสินค้าท่ีใช้ได้สองทางรวมท้ังแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
ในการควบคุมการส่งออก การผ่านแดน การถ่ายลํา และการนําเข้ามาแล้วส่งกลับออกไปของสินค้าดังกล่าว โดยเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและแจ้งหน่วยงานท่ีมีอํานาจปฏิบัติภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือดําเนินการต่อไป 

 3. ขอให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรท่ีเก่ียวข้อง ผู้เชี่ยวชาญหรือบุคคลท่ี
เก่ียวข้องมาชี้แจงให้ข้อมูลข้อคิดเห็น ส่งเอกสารหลักฐาน รายงาน ผลการดําเนินงาน หรือให้ความร่วมมือสนับสนุนการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการตามท่ีได้รับการร้องขอ 
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 4. แต่งต้ังท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตามความจําเป็นและเหมาะสม 

 5. ดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
 ท้ังนี้ การเบิกจ่ายเบ้ียประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบ้ียประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 โดย

เบิกจ่ายจากกรมการค้าต่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์ 
 

2. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ ตามท่ี
กระทรวงแรงงานเสนอ  โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ี ดังนี้   
  องค์ประกอบ นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย ปลัดกระทรวงแรงงาน  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข   ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัด
กระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ปลัดกรุงเทพมหานคร  ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ 
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ผู้จัดการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ผู้อํานวยการสํานักงานแรงงานระหว่างประเทศ 
(ประจําประเทศไทย)  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม  รศ.ดร.ยงยุทธ 
แฉล้มวงษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านแรงงานนอกระบบ  รศ.ดร.นฤมล นิราทร  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านแรงงานนอกระบบ             
นายกิรศักด์ิ  จันทรจรัสวัฒน์  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านแรงงานนอกระบบ  นางสุวัฒนา ศรีภิรมย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านแรงงาน
นอกระบบ   นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายบัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ  
ผู้อํานวยการมูลนิธิอารมณ์พงศ์พงัน   นางพูลทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธุ์  ผู้จัดการมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาแรงงานและ
อาชีพ  นางสุจิน รุ่งสว่าง ประธานศูนย์ประสานงานเครือข่ายแรงงานนอกระบบ นายสมคิด  ด้วงเงิน  ประธาน
เครือข่ายแรงงานนอกระบบ นางสาวอรุณี ศรีโต  ผู้แทนศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ เขตปริมณฑล  โดยมี
รองปลัดกระทรวงแรงงานท่ีได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ ท่ีปรึกษาวิชาการแรงงาน และผู้อํานวยการ
สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
  อํานาจหน้าท่ี  

1. กําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านแรงงานนอกระบบของประเทศ รวมท้ัง นโยบายเก่ียวกับ 
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน 

2. กํากับ ติดตาม การดําเนินงานด้านแรงงานนอกระบบของประเทศ 
3. รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานด้านแรงงานนอกระบบ และเสนอแนะแนวทางการ 

ดําเนินงานต่อคณะรัฐมนตรี  
4. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และผู้แทนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ิมเติมได้ตามความ 

เหมาะสม 
5. ปฏิบัติการอ่ืนใด  ตามท่ีประธานกรรมการมอบหมาย 

 
  7. การแต่งตั้งข้าราชการดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (นักบริหารระดับสูง) (สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ัง นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอัน
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เนื่องมาจากพระราชดําริ ให้ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ต้ังแต่วันท่ี 1 
ตุลาคม 2555 เพ่ือทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริเสนอ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  8. การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ เพ่ิมเติม  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งต้ังผู้แทนสภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติเพ่ิมเติม ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธาน
กรรมการนโยบายยางธรรมชาติเสนอ โดยให้สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติประสานงานกับสภาเกษตรกรแห่งชาติตรวจสอบคุณสมบัติของผู้แทนสภา
เกษตรกรแห่งชาติให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องต่อไปด้วย   
 

1. การแต่งตั้งกรรมการสภาวิศวกร  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการสภาวิศวกรจํานวน 5 คน 
ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยมีรายชื่อ ดังนี้   
   1. นายประศาสน์ จันทราทิพย์ คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปัจจุบันดํารงตําแหน่งประธาน
กรรมการบริษัท ประสาทคอนซัลแตนท์ จํากัด และกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
   2. นายการุญ จันทรางศุ คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปัจจุบันดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จํากัด (มหาชน)   
   3. นายฐิระวัตร กุลละวณิชย์ คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปัจจุบันดํารงตําแหน่งข้าราชการ
บํานาญ  
  4. นายสุรชัย  พรภัทรกุล คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ปัจจุบันดํารงตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
พิเศษด้านวิศวกรรมโยธา กรมโยธาธิการและผังเมือง  
   5. นายชัยสวัสด์ิ  กิตติพรไพบูลย์ คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปัจจุบันดํารงตําแหน่งข้าราชการ
บํานาญ  
   ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 21 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป 
 

2. แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก 
จํานวน 6 คน เพ่ือทําหน้าท่ีแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ตามท่ีกระทรวงคมนาคม
เสนอ ดังนี้ 1. พลตํารวจโท ภาณุ เกิดลาภผล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวางแผนจราจร 2. นายอร่าม ก้อนสมบัติ 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมจราจร 3. นายสุธา ขาวเธียร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 4. นายภาณุมาศ 
ศรีศุข ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ 5. นายพงษ์ภาณุ  เศวตรุนทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจการคลัง               
6. นายรัชทิน ศยามานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผังเมือง ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 21 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป  
 
 

3. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีลาออกจากตําแหน่ง  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังนายธีระ อภัยวงศ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ในคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 21 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป 
 

4. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง
พาณิชย์)  
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  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังนางวัชรี วิมุกตายน อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมการค้าภายใน 
ให้ดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 
2555 ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 

5. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง
พาณิชย์)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้  
   1. นางนันทวัลย์  ศกุนตนาค อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมส่งเสริมการส่งออก ให้ดํารงตําแหน่ง
รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์  
   2. นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ให้ดํารง
ตําแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมส่งเสริมการส่งออก  
   3. นางพิรมล เจริญเผ่า รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
พาณิชย์ ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  
   4. นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ท่ีปรึกษาการพาณิชย์ (นักวิชาการพาณิชย์ทรงคุณวุฒิ) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมการค้าภายใน  
  5. นางปราณี ศิริพันธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมการค้าต่างประเทศ  
   6. นายนพดล สระวาสี ท่ีปรึกษาการพาณิชย์ (นักวิชาการพาณิชย์ทรงคุณวุฒิ) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ ให้ดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงพาณิชย์  
   ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  

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


