
  วนันี ้(29 ตลุาคม 2556)  เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชมุคณะรัฐมนตรี ชัน้ 2  สาํนกัเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล   นางสาวยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการ

ประชมุคณะรัฐมนตรี   

 จากนัน้ นายธีรัตถ์  รัตนเสวี โฆษกประจําสาํนกันายกรัฐมนตรี  พร้อมด้วย นายภกัดีหาญส์ หิมะทองคํา 

และร้อยโทหญิง สณิุสา  เลศิภควตั   รองโฆษกประจําสาํนกันายกรัฐมนตรี  ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุป

สาระสาํคญัได้ดงันี ้

 

กฎหมาย 

1. เร่ือง   ร่างพระราชบญัญตัิแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดนิติบคุคลเฉพาะกิจเพ่ือการแปลงสนิทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ 

พ.ศ. 2540 พ.ศ. .... 

เศรษฐกิจ – สังคม 

2.  เร่ือง   การจดัสรรเงินงบประมาณเหลอืจ่ายเพ่ือจา่ยเป็นเงินรางวลัและสิง่จงูใจสาํหรับข้าราชการธุรการ 

               และลกูจ้างประจําของสาํนกังานอยัการสงูสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 3.  เร่ือง   ข้อเสนอความร่วมมือเพ่ือสนบัสนนุการดาํเนินโครงการทนุการศกึษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมกฎุราชกมุารให้เกิดความมัน่คงและยัง่ยืนในระยะยาว 

 4. เร่ือง  การชว่ยเหลอืเยียวยาเกษตรกรผู้ปลกูข้าวปี 2555/56 

ต่างประเทศ 

 5. เร่ือง  การขยายเวลาเปิดจดุผา่นแดนถาวรไทย – กมัพชูา 

 6. เร่ือง  ขอให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจดัการประชมุของทบวงการพลงังานปรมาณรูะหวา่งประเทศ 

 7. เร่ือง  ขอความเห็นชอบการลงนามความตกลงระหวา่งรัฐบาลวา่ด้วยทา่เรือบก  

 8. เร่ือง  เอกสารผลการประชมุสภารัฐมนตรีสมาคมความร่วมมือแหง่มหาสมทุรอินเดีย ครัง้ท่ี 13 

แต่งตัง้ 

 9. เร่ือง   แตง่ตัง้ 

  1. รัฐบาลสหพนัธ์สาธารณรัฐบราซิลเสนอขอแตง่ตัง้เอกอคัรราชทตูประจําประเทศไทย 

  2. แตง่ตัง้กงสลุใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จงัหวดัสงขลา 

  3. แตง่ตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญัประเภทวิชาการระดบัทรงคณุวฒุิ (กระทรวงการคลงั) 

  4. แตง่ตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญัให้ดํารงตาํแหนง่ประเภทวิชาการระดบัทรงคณุวฒุ ิ(กระทรวงสาธารณสขุ) 

  5. แตง่ตัง้กรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการกีฬาแหง่ประเทศไทย  

  6. แตง่ตัง้กรรมการผู้ทรงคณุวฒุใินคณะกรรมการบริหารสาํนกังานพฒันาการ วิจยัการเกษตร  

 7. แตง่ตัง้กรรมการผู้ทรงคณุวฒุใินคณะกรรมการพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติแทนกรรมการ 

    ผู้ทรงคณุวฒุิท่ีครบเกษียณอายรุาชการ  

  8. แตง่ตัง้ข้าราชการให้ดํารงตาํแหนง่ประเภทบริหารระดบัสงูกระทรวงมหาดไทย  

  9. ขออนมุตัิแตง่ตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญัให้ดํารงตาํแหนง่ประเภทบริหารระดบัสงู (กระทรวงเทคโนโลยี 

       สารสนเทศและการสือ่สาร)  

 

***************************************************** 
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 เอกสารชดุนีเ้ป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชมุคณะรฐัมนตรีเท่านัน้ 

สําหรบัมติคณะรฐัมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบทีสํ่านกัเลขาธิการคณะรฐัมนตรี 

 โทร . 0 2280-9000 ต่อ 268 หรือ 436 

สํานกัโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชมุคณะรฐัมนตรี 

ทกุวนัองัคาร หรือวนัทีมี่การประชมุ ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจงัหวดั  

รบัฟังไดท้างสถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจงัหวดั 

สํานกัโฆษก   สํานกัเลขาธิการนายกรฐัมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 

1.  เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกาํหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์                       

เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 พ.ศ. .... 

 คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบร่างพระราชบญัญตัิแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดนิติบคุคลเฉพาะกิจเพ่ือการแปลงสนิทรัพย์

เป็นหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2540 พ.ศ. .... ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแล้ว และให้สง่คณะกรรมการ

ประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตอ่ไป ตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ  

 สาระสาํคัญของร่างพระราชบญัญัติที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว มีดงันี ้

 1. บทนิยาม “นิติบคุคลเฉพาะกิจ” หมายความวา่ ตวักลางท่ีจดัตัง้ขึน้เพ่ือดาํเนินการแปลงสนิทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ และ

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลเฉพาะกิจตามพระราชกําหนดนี ้

  “การแปลงสนิทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์” หมายความวา่  การท่ีนิตบิคุคลเฉพาะกิจรับโอนสนิทรัพย์หรือรับ

สนิทรัพย์ไว้เป็นหลกัประกนัจากผู้ จําหนา่ยสนิทรัพย์เพ่ือทําการออกและจําหนา่ยหลกัทรัพย์แก่ผู้ลงทนุ โดยนําเงินท่ีได้จากการ

จําหนา่ยหลกัทรัพย์มาชําระหรือมอบให้แก่ผู้ จําหนา่ยสนิทรัพย์ตามความตกลงท่ีทําไว้ และจะมกีารชําระหนีแ้ก่ผู้ ถือหลกัทรัพย์โดย

ขึน้อยูก่บักระแสรายรับท่ีเกิดจากสนิทรัพย์ท่ีรับโอนมาหรือท่ีรับไว้เป็นหลกัประกนั 

  “สินทรัพย์” หมายความวา่ 1) สทิธิเรียกร้องให้ชําระหนีเ้ป็นเงินท่ีก่อให้เกิดกระแสรายรับ หรือ  2) สทิธิเรียกร้อง

ท่ีจะมีขึน้ในอนาคตโดยให้ชําระหนีเ้ป็นเงินท่ีก่อให้เกิดกระแสรายรับตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

  “ผู้จาํหน่ายสินทรัพย์” หมายความวา่ ผู้ โอนหรือจะโอนสนิทรัพย์ หรือให้หรือจะให้สนิทรัพย์         ไว้เป็น

หลกัประกนัแก่นิติบคุคลเฉพาะกิจในการแปลงสนิทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ 

 2. อาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดให้ในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามพระราชกําหนดนี ้            ให้

คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอํานาจหน้าท่ี ดงัตอ่ไปนี ้

  2.1 กําหนดนโยบายเก่ียวกบัการแปลงสนิทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ 

  2.2 กํากบัดแูลให้นิติบคุคลเฉพาะกิจปฏิบตัิตามพระราชกําหนดนี ้

  2.3 กําหนดประเภทของสนิทรัพย์ท่ีอนญุาตให้ทําการแปลงสนิทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ และประเภทของ

หลกัทรัพย์ท่ีจะออกเน่ืองจากการแปลงสนิทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ ฯลฯ 

  ทัง้นี ้คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจมอบอํานาจหน้าท่ีให้คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุตามกฎหมายวา่ด้วย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ดําเนินการแทนได้ 

 3. หลักเกณฑ์การจดทะเบียนนิติบุคคลเฉพาะกิจ 

  3.1 เพ่ิมเติมหลกัเกณฑ์การจดทะเบียนนิติบคุคลเฉพาะกิจ โดยบริษัทจํากดั บริษัทมหาชนจํากดั หรือทรัสต์ท่ี

จะจดัตัง้เป็นนิติบคุคลเฉพาะกิจ ต้องมวีตัถปุระสงค์เฉพาะเพ่ือการแปลงสนิทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ 

  3.2 นิติบคุคลเฉพาะกิจจะดําเนินการแปลงสนิทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์หลายโครงการ                ในขณะเดียวกนั

ไมไ่ด้ เว้นแตใ่นกรณีท่ีนิติบคุคลเฉพาะกิจดาํเนินการโดยการก่อตัง้ทรัสต์ ทรัสตีอาจดาํเนินการ                       แปลงสนิทรัพย์เป็น

หลกัทรัพย์หลายโครงการในขณะเดียวกนัได้ 

 4. ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของนิติบุคคลเฉพาะกิจ ในการแปลงสนิทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ ห้ามมิให้      นิติบคุคลเฉพาะ

กิจกระทําการใดนอกจากท่ีกําหนดไว้ในโครงการท่ีได้รับอนมุตัิ เว้นแตจ่ะได้รับการผอ่นผนั                  จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 5. การได้รับยกเว้นการปฏิบตัติามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการโอนสทิธิเรียกร้อง กําหนดให้

นิติบคุคลเฉพาะกิจได้รับยกเว้นการปฏิบตัิตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์วา่ด้วยการโอนสทิธิเรียกร้อง ดงันี ้

  5.1 การโอนสนิทรัพย์ท่ีผู้ รับชําระหนีเ้ดิมเป็นตวัแทนเรียกเก็บและรับชําระหนี ้



 4 

  5.2 การโอนสนิทรัพย์ท่ีมีการเปลีย่นตวัแทนเรียกเก็บและรับชําระหนีโ้ดยผลของกฎหมาย                อนั

เน่ืองมาจากการควบกิจการของนิติบคุคลดงักลา่ว 

 6. การยกเว้นค่าธรรมเนียมกรณีการโอนและการเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน การโอนและการ

เปลีย่นแปลงรายการทางทะเบียนเก่ียวกบัสนิทรัพย์ตามโครงการท่ีได้รับอนมุตัิ ให้ได้รับยกเว้นคา่ธรรมเนียม                  ท่ีเกิดขึน้

ไมว่า่จะกําหนดในกฎหมายใด ให้นําความในวรรคหนึง่มาใช้บงัคบักบัการโอนและการเปลีย่นแปลงรายการทางทะเบียนเก่ียวกบั

ทรัพย์สนิหรือหลกัประกนัท่ีเก่ียวพนักบัสนิทรัพย์ตามโครงการท่ีได้รับอนมุตัิโดยอนโุลม 

 7. การเข้าสวมสิทธิเป็นคู่ความในศาลของนิติบุคคลเฉพาะกิจ ในกรณีท่ีมีการฟ้องคดตีอ่ศาลเก่ียวกบัสนิทรัพย์ท่ี

โอนให้แก่นิติบคุคลเฉพาะกิจตามโครงการท่ีได้รับอนมุตัิ ให้นิติบคุคลเฉพาะกิจเข้าสวมสทิธิเป็นคูค่วามแทนผู้ จําหนา่ยสนิทรัพย์ 

 8. บทสนันิษฐานสาํหรับการกาํหนดราคาอนัสมควรในการโอนสนิทรัพย์ การโอนสนิทรัพย์                จากผู้

จําหนา่ยสนิทรัพย์ไปยงันิติบคุคลเฉพาะกิจในโครงการท่ีได้รับอนมุตัิด้วยมลูคา่ดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือวา่เป็นราคา              อนัสมควร

และไมเ่ป็นการโอนโดยมคีา่ตอบแทนน้อยเกินสมควร หรือทําให้เจ้าหนีข้องผู้ จําหนา่ยสนิทรัพย์เสยีเปรียบ 

  8.1 มลูคา่ทางบญัชีตามมาตรฐานการบญัชี 

  8.2 มลูคา่ท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินซึง่มใิช่ท่ีปรึกษาทางการเงินของโครงการนัน้ได้ให้ความเห็นวา่เป็นราคาอนั

สมควรในการโอนสนิทรัพย์ของโครงการ และพิจารณาถึงการเพ่ิมความนา่เช่ือถือของธุรกรรมในการแปลงสนิทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์

ด้วยแล้ว 

 9. บทกาํหนดโทษ นิติบคุคลเฉพาะกิจใดฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามมาตรา 13 หรือมาตรา 15 วรรคสอง หรือตวัแทนเรียก

เก็บและรับชําระหนีใ้ดฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามมาตรา 15/1 ต้องระวางโทษปรับไมเ่กิน                  สามแสนบาท 

 10. บทเฉพาะกาล บรรดาประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีออกตามพระราชกําหนดนิติบคุคลเฉพาะกิจเพ่ือการแปลง

สนิทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2540 ท่ีใช้บงัคบัอยูใ่นวนัท่ีพระราชบญัญตัินีใ้ช้บงัคบั ให้ยงัคงใช้บงัคบัได้ตอ่ไปจนกวา่จะได้มี

ประกาศท่ีออกตามพระราชกําหนดนิติบคุคลเฉพาะกิจเพ่ือการแปลงสนิทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2540 ซึง่แก้ไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบญัญตัินีใ้ช้บงัคบั 

 

เศรษฐกิจ – สังคม 

2.  เร่ือง  การจัดสรรเงนิงบประมาณเหลือจ่ายเพื่อจ่ายเป็นเงนิรางวัลและสิ่งจูงใจสาํหรับข้าราชการธุรการและ

ลูกจ้างประจาํของสาํนักงานอยัการสูงสุด ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 คณะรัฐมนตรีมีมตรัิบทราบและเห็นชอบ  ตามมติคณะกรรมการกลัน่กรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 1 

(ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในคราวประชมุครัง้ท่ี 9/2556 วนัพฤหสับดีท่ี 26 กนัยายน 2556 ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ 

ระนอง) ประธานกรรมการเสนอให้เบิกจา่ยเงินเหลอืจา่ยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวน 10 ล้านบาท ท่ีได้ผา่นการ

พิจารณาจากกระทรวงการคลงั (กค.) แล้ว มาดาํเนินการจดัสรรเพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวลัสาํหรับข้าราชการธุรการและลกูจ้างประจํา

ของสาํนกังานอยัการสงูสดุ (อส.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามท่ีสาํนกังานอยัการสงูสดุเสนอ โดยให้ดําเนินการตาม

หลกัเกณฑ์ แนวทางและวิธีการ การจดัสรรเงินรางวลัสาํหรับสว่นราชการสงักดัฝ่ายบริหาร ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัท่ี 19 

มีนาคม 2556 (เร่ือง แนวทางการจดัสรรเงินรางวลัประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สาํหรับสว่นราชการ จงัหวดั และ

สถาบนัอดุมศกึษา)  

3.  เร่ือง  ข้อเสนอความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการดาํเนินโครงการทุนการศึกษาสมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม

มกุฎราชกุมารให้เกดิความม่ันคงและยั่งยนืในระยะยาว 
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 คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบในหลกัการของข้อเสนอความร่วมมือเพ่ือสนบัสนนุการดําเนินโครงการทนุการศกึษาสมเดจ็

พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกมุารให้เกิดความมัน่คงและยัง่ยืนในระยะยาว ตามมติ             ท่ีประชมุหารือหนว่ยงานท่ี

เก่ียวข้อง  ตามท่ีสาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ ดงันี ้

 1. อนมุตัิในหลกัการให้สาํนกังบประมาณ (สงป.) จดัสรรงบประมาณให้หนว่ยงานหลกัท่ีร่วมประสานปฏิบตัิภารกิจใน

โครงการทนุการศกึษาสมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกมุาร ได้แก่ สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

(สพฐ.) กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ (พม.) และสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม

แหง่ชาติ (สศช.) เป็นประจําทกุปี โดยให้ทําความตกลงในรายละเอียดกบัสาํนกังบประมาณตอ่ไป 

 2. เห็นชอบให้สาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประสานกระทรวงการคลงั (กค.) กระทรวงคมนาคม (คค.) กระทรวง

พลงังาน (พน.) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ทก.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) และสาํนกังานปลดัสาํนกั

นายกรัฐมนตรี (สปน.) เพ่ือขอความร่วมมือหนว่ยงานและรัฐวิสาหกิจในสงักดัในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสงัคม (Corporate Social 

Responsibility : CSR) เพ่ือร่วมสมทบทนุการศกึษาในโครงการทนุการศกึษาสมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกมุาร 

ทกุปี ตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ปีละประมาณ 60,000,000 บาท  

  ทัง้นี ้ให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเสนอขอตัง้งบประมาณรายจ่ายประจําปี ตามความจําเป็นและเหมาะสมตอ่ไป 

 

4. เร่ือง การช่วยเหลือเยยีวยาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2555/56 

                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ตามมติคณะกรรมการกลัน่กรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 1 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ใน

คราวประชมุครัง้ท่ี 12/2556 เมื่อวนัจนัทร์ท่ี 28 ตลุาคม 2556  ตามท่ี รองนายกรัฐมนตรี (นายนิวฒัน์ธํารง บญุทรงไพศาล) รอง

ประธานกรรมการ เสนอ ให้มกีารอนมุตัิการช่วยเหลอืเยียวยาเกษตรกรท่ีไมส่ามารถใช้สทิธ์ิ ครัง้ท่ี 2 เข้าร่วมโครงการรับจํานํา

ข้าวเปลอืก ปี 2555/56 ได้ทนั วนัท่ี 15 กนัยายน 2556 เป็นกรณีพิเศษ ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ เน่ืองจากเป็นผล

จากการดาํเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีขอให้เกษตรกรเลือ่นการเพาะปลกูและปลอ่ยนํา้ชลประทานลา่ช้า 

                   ทัง้นี ้มอบหมายคณะอนกุรรมการติดตามกํากบัดแูลการรับจํานําระดบัจงัหวดักํากบัดแูลการชว่ยเหลอืให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ วิธีการ และขัน้ตอน รวมทัง้เอกสารหลกัฐานท่ีใช้ในการขอรับเงินเยียวยา เพ่ือให้ประโยชน์ตกแก่เกษตรกรอยา่งแท้จริง

ตามปริมาณผลผลติจริงท่ีเกษตรกรนําไปจําหนา่ย และไมเ่กินปริมาณตามหนงัสอืรับรองเกษตรกรโดยกําหนดหลกัเกณฑ์ เอกสาร

หลกัฐาน วิธีการขอรับเงินเยียวยาและการจ่ายเงินเยยีวยา ดงันี ้

                   1. หลักเกณฑ์ที่กาํหนด 

                             1.1 เป็นเกษตรกรท่ีมีหนงัสอืรับรองเกษตรกรโครงการรับจํานําข้าวเปลอืกปี 2555/56   

ครัง้ท่ี 2 ระบวุนัเก็บเก่ียวไมเ่กิน 15 กนัยายน 2556 แตไ่มส่ามารถเก็บเก่ียวได้ทนัภายในระยะเวลารับจํานําท่ีกําหนด 

                             1.2 เป็นเกษตรกรท่ีได้มีการขึน้ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลกูข้าวโครงการรับจํานําข้าวเปลอืก ปี 2555/56 ครัง้

ท่ี 2 ท่ีระบวุนัเก็บเก่ียว 16-30 กนัยายน 2556 ซึง่ กษ. จะต้องตรวจสอบและออกหนงัสอืรับรองเกษตรกรให้แกเ่กษตรกรเพ่ือใช้ใน

การเยียวยาครัง้นีต้อ่ไป 

                    2. เอกสารหลักฐานในการขอเยยีวยา 

                             2.1 หนงัสอืรับรองเกษตรกรผู้ปลกูข้าว ปี 2555/56 ครัง้ท่ี 2 ตวัจริงท่ีกรมสง่เสริมการเกษตรได้ขึน้ทะเบียน

เกษตรกรผู้ปลกูข้าว ปี 2555/56 ครัง้ท่ี 2 ให้เกษตรอําเภอลงนามในหนงัสอืรับรองเกษตรกรฯ ด้วย หากเกษตรกรไมไ่ด้เก็บหลกัฐาน

ดงักลา่วไว้ หรือหลกัฐานดงักลา่วสญูหาย ให้เกษตรกรไปแจ้งความ และให้ใช้เอกสารใบแจ้งความไปขอสาํเนาหนงัสอืรับรอง

เกษตรกรฯ 
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                             2. ใบชัง่นํา้หนกัข้าวเปลอืกและใบเสร็จการจา่ยเงินของโรงสท่ีีเกษตรกรนําข้าวเปลอืกไปจําหนา่ยเพ่ือให้เกิด

ความรัดกมุและป้องกนัการทจุริตให้เจ้าหน้าท่ีสาํนกังานพาณิชย์จงัหวดั เกษตรกร และเจ้าของโรงสท่ีีเกษตรกรนําข้าวเปลอืกไป

จําหนา่ย ลงนามรับรองในใบชัง่นําหนกัข้าวเปลอืกและใบเสร็จการจ่ายเงิน สาํหรับกรณีเกษตรกรไมไ่ด้เก็บหลกัฐานดงักลา่วไว้ 

หรือหลกัฐานสญูหาย เห็นสมควรให้เกษตรกรไปแจ้งความ และให้ใช้เอกสารใบแจ้งความไปขอสาํเนาต้นฉบบัใบชัง่นํา้หนกั

ข้าวเปลอืกและใบเสร็จการจ่ายเงินของโรงสท่ีีเกษตรกรนําข้าวเปลอืกไปจําหนา่ย 

                   3. วิธีการขอรับการเยยีวยา 

                             3.1 ให้คณะอนกุรรมการติดตามกํากบัดแูลการรับจํานําระดบัจงัหวดัแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการติดตามกํากบั

ดแูลการรับจํานําระดบัอําเภอ โดยมีนายอําเภอเป็นประธาน 

                             3.2 ให้เกษตรกรท่ีจะขอรับการเยียวยา นําเอกสาร หลกัฐานตามข้อ 2 ไปแสดงตอ่คณะอนกุรรมการติดตาม

กํากบัดแูลการรับจํานําระดบัอําเภอเพ่ือลงทะเบียนขอรับการเยียวยา 

                             3.3 ให้คณะอนกุรรมการติดตามกํากบัดแูลการรับจํานําระดบัอําเภอ ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานให้ครบถ้วน

ตามท่ีกําหนด แล้วรวบรวมสง่ ธ.ก.ส. เพ่ือจา่ยเงินเยียวยาให้ ธ.ก.ส. จ่ายเงินตามรายช่ือเกษตรกรท่ีได้รับโดยให้ตรวจสอบวา่

เกษตรกรดงักลา่วใช้สทิธ์ิในการรับจํานําข้าวเปลอืก ปี 2555/56 ครัง้ท่ี 2 หรือไม ่กรณี            ยงัไมไ่ด้ใช้สทิธ์ิให้ ธ.ก.ส. จ่ายเงินเข้า

บญัชีให้เกษตรกรโดยตรงตอ่ไป 

                   4. การจ่ายเงนิเยยีวยา 

                   ให้ ธ.ก.ส. จ่ายเงินตามรายช่ือเกษตรกรท่ีได้รับการตรวจสอบวา่เกษตรกรดงักลา่วใช้สทิธ์ิในการรับจํานําข้าวเปลอืก 

ปี 2555/56 ครัง้ท่ี 2 หรือไม ่กรณียงัไมไ่ด้ใช้สทิธ์ิให้ ธ.ก.ส.จ่ายเงินเข้าบญัชีให้เกษตรกรโดยตรงตอ่ไป 

 

ต่างประเทศ 

5. เร่ือง การขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวรไทย – กัมพูชา 

                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการดาํเนินการขยายเวลาเปิดจดุผา่นแดนถาวรไทย – กมัพชูา จาก เวลา 07.00 น. – 

20.00 น. เป็น 06.00 น. – 22.00 น. จํานวน 5 แหง่ ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ดงันี ้

                   1. จดุผา่นแดนถาวรบ้านแหลม อําเภอโป่งนํา้ร้อน จงัหวดัจนัทบรีุ 

                   2. จดุผา่นแดนถาวรบ้านผกักาด อําเภอโป่งนํา้ร้อน จงัหวดัจนัทบรีุ 

                   3. จดุผา่นแดนถาวรบ้านหาดเลก็ อําเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด 

                   4. จดุผา่นแดนถาวรบ้านคลองลกึ อําเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแก้ว 

                   5. จดุผา่นแดนถาวรช่องจอม อําเภอกาบเชิง จงัหวดัสริุนทร์ 

 

6. เร่ือง ขอให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 

                   คณะรัฐมนตรีมมีติเห็นชอบให้สาํนกังานปรมาณเูพ่ือสนัติกระทรวงวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี (วท.) ตอบรับการเป็น

เจ้าภาพจดัการประชมุในประเทศไทย และให้ วท. ดําเนินการประสานกบักระทรวงการตา่งประเทศ (กต.) แจ้งให้คณะผู้แทนถาวร

ไทย ประจํากรุงเวยีนนา ทราบและแจ้งทบวงการการพลงังานปรมาณรูะหวา่งประเทศ ตามแนวทางปฏิบตัิตอ่ไป จํานวน 2 

รายการ ตามท่ี วท. เสนอ ดงันี ้

                   1. การประชมุเชิงปฏิบตัิการ Regional Workshop on Occupational Radiation Protection and ALARA in Waste 

Management ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ระหวา่งวนัท่ี 11 -15 พฤศจิกายน 2556 

                   2. การประชมุ Asian Nuclear Safety Network (ANSN) Steering Committee (SC) Meeting ครัง้ท่ี 18 ณ จงัหวดั

เชียงใหม ่ประเทศไทย ระหวา่งวนัท่ี 20 -22 พฤศจิกายน 2556 
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                    สาระสาํคัญของเร่ือง 

                    วท. รายงานวา่ 

                    สาํนกังานปรมาณเูพ่ือสนัติ วท. ในฐานะผู้ประสานงานแหง่ชาติระหวา่งประเทศกบัทบวงการพลงังานปรมาณู

ระหวา่งประเทศ (International Atomic Energy Agency, IAEA) ได้รับการประสานผา่นคณะผู้แทนถาวรของประเทศ ณ กรุง

เวียนนา สาธารณรัฐออสเตรียวา่ ทบวงการฯ ได้ขอให้รัฐบาลไทยพิจารณาเป็นเจ้าภาพจดัการประชมุในประเทศจํานวน 2 รายการ 

โดยมีสาระสาํคญั ดงันี ้

                  1. การประชุมเชิงปฏิบตัิการ Regional Workshop on Occupational Radiation Protection and ALARA 

in Waste Management ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ระหวา่งวนัท่ี 11 - 15 พฤศจิกายน 2556  มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ  ก) 

ทบทวนกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการควบคมุการได้รับรังสจีากการทํางานท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการกากกมัมนัตรังสี  ข) พิจารณาและ

เสนอแนะวิธีการพฒันาปรับปรุงระบบความปลอดภยัในการจดัการกากกมัมนัตรังส ีรวมทัง้การฟืน้ฟพืูน้ท่ีท่ีมีการเปรอะเปือ้นทาง

รังส ีโดยเน้นการปกป้องผู้ปฏิบตังิาน และ ค) พิจารณาความร่วมมือเครือขา่ย ALARA ในภมูิภาคเอเชีย (ARAN) กบัเครือขา่ยอ่ืน 

ๆ เพ่ือลดการได้รับรังส ีทัง้นี ้คาดวา่จะมีผู้ เข้าร่วมการประชมุเชิงปฏิบตัิการ จํานวน 40 คน 

                       2. การประชุม Asian Nuclear Safety Network (ANSN) Steering Committee (SC) Meeting ครัง้ที่ 

18 ณ จงัหวดัเชียงใหม ่ประเทศไทย ระหวา่งวนัท่ี 20 -22 พฤศจิกายน 2556  มีวตัถปุระสงค์เพ่ือทบทวนความก้าวหน้าของ

กิจกรรมการดาํเนินงานตา่ง ๆ ของ ANSN ตัง้แตก่ารประชมุคณะกรรมการอํานวยการฯ ครัง้ท่ีผา่นมา เพ่ือหารือและรับรอง

กิจกรรมตา่ง ๆ ในระดบัชาติ และระดบัภมูิภาคของ ANSN และให้มีการจดัลาํดบัความสาํคญัสาํหรับปี พ.ศ. 2557 นอกจากนีจ้ะมี

การหารือถงึผลของการประชมุครบองค์ของ ANSNครัง้ท่ี 2 ซึง่กลา่วถงึการวางกลยทุธ์ของ ANSN ในด้านการประสานและร่วมมือ

กบัเครือขา่ยความปลอดภยัอ่ืน ๆ และระหวา่งภายในสมาชิกของ ANSN โดยคาดวา่จะมีผู้ เข้าร่วมประชมุจํานวน 35 คน 

โดยประมาณจากประเทศและองค์การระหวา่งประเทศท่ีได้รับเชิญ 

 

7. เร่ือง ขอความเห็นชอบการลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลว่าด้วยท่าเรือบก  

  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบและอนมุตัิตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอดงันี ้ 

  1. เห็นชอบการลงนามความตกลงระหวา่งรัฐบาลวา่ด้วยทา่เรือบก  

   2. อนมุตัิให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม

เป็นผู้ลงนามความตกลงในนามรัฐบาลไทย  

   3. มอบหมายให้กระทรวงการตา่งประเทศ (กต.) ดําเนินการจดัทําหนงัสอืมอบอํานาจเต็มให้แก ่

ผู้ลงนามความตกลง และจดัทําข้อความการตัง้ข้อสงวนในขัน้ตอนการให้สตัยาบนั  

  4. มอบหมายให้ กต. ดาํเนินการจดัทําสตัยาบนัสารเพ่ือยื่นตอ่เอสแคปในวนัลงนามความตกลงดงักลา่ว  

  สาระสาํคัญของเร่ือง  

  ความตกลงระหวา่งรัฐบาลวา่ด้วยทา่เรือบกซึง่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสงัคม

สาํหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป) ในการประชมุประจําปี สมยัท่ี 69 เมื่อเดือนเมษายน 2556 มีเนือ้หาสาระเก่ียวกบัความตัง้ใจ

ของสมาชิกเอสแคปตอ่การพฒันาทา่เรือบกท่ีมีความสาํคญัระดบัชาติ เพ่ือบรูณาการระบบการขนสง่ตอ่เน่ืองหลายรูปแบบและโล

จิสติกส์ระหวา่งประเทศ โดยมกีารนําเสนอในเร่ืองตา่ง ๆ สรุปสาระสาํคญั ดงันี ้ 

  1. คํานิยามศพัท์และการดาํเนินงานตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

    1.1 ทา่เรือบก (Dry Port) ในความตกลงนีห้มายความถงึ สถานท่ีภายในแผน่ดินท่ีเป็นเสมือนศนูย์โล

จิสติกส์ซึง่เช่ือมตอ่กบัรูปแบบการขนสง่หนึง่รูปแบบหรือมากกวา่ ใช้สาํหรับการขนถา่ยการเก็บสนิค้า และการตรวจควบคมุการ

เคลือ่นย้ายสนิค้าในการค้าระหวา่งประเทศและการดําเนินการผา่นพิธีศลุกากร  
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   1.2 รายช่ือทา่เรือบกตามภาคผนวก 1 เป็นฐานสาํหรับการพฒันาจดุเช่ือมโยงสาํคญัในการบรูณา

การระบบขนสง่ตอ่เน่ืองหลายรูปแบบและโลจิสติกส์ระหวา่งประเทศ โดยภาคีมคีวามตัง้ใจจะพฒันาทา่เรือบกในกรอบโครงการ

กฎหมาย และระเบียบข้อบงัคบัของประเทศตน  

   1.3 ความตกลงฯ จะเปิดให้มีการลงนามสาํหรับรัฐสมาชิกเอสแคปท่ีกรุงเทพฯ ระหวา่งวนัท่ี 7-8 

พฤศจิกายน 2556 หลงัจากนัน้ จะเปิดให้ลงนามท่ีสาํนกังานใหญ่องค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ตัง้แตว่นัท่ี 11 พฤศจิกายน 

2556 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  

   1.4 ความตกลงฯ จะมีผลบงัคบัใช้ 30 วนัหลงัจากวนัท่ีสตัยาบนัสาร สารการยอมรับ             สารให้

ความเห็นชอบ หรือภาคยานวุตัิสาร ฉบบัท่ี 8 ของความตกลงฉบบันีไ้ด้รับการสง่มอบ  

    1.5 เอสแคปจะจดัตัง้คณะทํางานวา่ด้วยทา่เรือบกเพ่ือพิจารณาการดําเนินการตามความ  ตกลงฯ 

และพิจารณาข้อเสนอการแก้ไขตา่ง ๆ โดยรัฐสมาชิกเอสแคปทัง้หมดจะเป็นสมาชิกของคณะทํางาน ซึง่จะประชมุทกุ 2 ปี โดยภาคี

สามารถเรียกร้องให้มีการประชมุคณะทํางานสมยัพิเศษได้  

   1.6 การแก้ไขความตกลงฯ จะทําได้ผา่นการเสนอจากภาคี โดยฝ่ายเลขานกุารจะแจ้งเวยีนข้อเสนอ

การแก้ไขให้สมาชิกทัง้หมดของคณะทํางาน  

   1.7 การแก้ไขรายช่ือทา่เรือบกในภาคผนวก 1 จะทําได้ผา่นการเสนอจากภาคีในรายการซึง่ตัง้อยูใ่น

อาณาเขตของตน  

   1.8 กรณีการระงบัข้อพิพาท ความตกลงนีไ้ด้ระบวุา่ในการสง่มอบสตัยาบนัสาร รัฐใด ๆ อาจตัง้ข้อ

สงวนโดยระบวุา่จะไมถ่กูผกูมดัโดยข้อกําหนดเก่ียวกบัการไกลเ่กลีย่การระงบัข้อพิพาท (ตามข้อ 13 ของความตกลงฯ) ภาคีอ่ืน ๆ 

ก็จะไมถ่กูผกูมดัโดยข้อกําหนดเก่ียวกบัการไกลเ่กลีย่ตามท่ีภาคใีด ๆ นัน้ได้ตัง้ข้อสงวนไว้  

  2. การระบทุา่เรือบกท่ีมีความสาํคญัระดบันานาชาตใินภาคผนวก 1  

   รายช่ือทา่เรือบกท่ีมีความสาํคญัในระดบันานาชาติปรากฏตามรายช่ือในภาคผนวกแนบท้าย 

ประกอบด้วย ทา่เรือบกท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนั 153 แหง่ และทา่เรือบกท่ีมีศกัยภาพ 87 แหง่ใน 27 ประเทศ โดยในสว่นของประเทศไทย

มี 3 แหง่ ประกอบด้วย สถานีบรรจแุละแยกสนิค้ากลอ่งลาดกระบงั กรุงเทพฯ เป็นทา่เรือบกท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนั และโครงการศนูย์

เปลีย่นถ่ายรูปแบบการขนสง่สนิค้าเชียงของ จงัหวดัเชียงราย และโครงการสถานีขนสง่สนิค้าคอนเทนเนอร์นาทา จงัหวดั

หนองคาย เป็นทา่เรือบกท่ีมีศกัยภาพ  

  3. หลกัแนวทางการพฒันาและการดําเนินงานเก่ียวกบัทา่เรือบกในภาคผนวก 2  

   ภาคีจะใช้ความพยายามทกุอยา่งท่ีเป็นไปได้ในการก่อสร้างการยกระดบั และการปฏิบตัิทา่เรือบก 

โดยการพฒันาและการดาํเนินการเก่ียวกบัทา่เรือบกตามรายช่ือในภาคผนวก 1 ของความตกลงฯ จะมีแนวทางตามหลกัการ

ดงัตอ่ไปนี ้ 

   3.1 หน้าท่ีหลกัของเรือบก  

    ประกอบด้วยการขนถ่าย การเก็บชัว่คราว และการตรวจควบคมุ การเคลือ่นย้ายสนิค้าใน

การค้าระหวา่งประเทศและการดาํเนินการผา่นพิธีศลุกากร หน้าท่ีอ่ืน ๆ ของทา่เรือบก ได้แก่ การรับและสง่สนิค้า การรวบและ

กระจายสนิค้า การเก็บของในคลงัสนิค้า และการถ่ายลาํ  

    3.2 กรอบด้านสถาบนั การบริหาร และกฎหมาย  

    ภาคีจะริเร่ิมกรอบด้านสถาบนั การบริหาร และการกํากบัดแูลท่ีเอือ้อํานวยตอ่การพฒันา

และการดาํเนินงานทา่เรือบก รวมทัง้มาตรการสาํหรับการตรวจสอบ และการดําเนินการควบคมุและผา่นพิธีศลุกากรท่ีเป็นไปตาม

กรอบกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัของภาคีท่ีเก่ียวข้อง ทา่เรือบกตามรายช่ือในภาคผนวก อาจจะได้รับการกําหนดให้เป็น
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จดุเร่ิมต้นหรือปลายทางสาํหรับเอกสารศลุกากร ทัง้นี ้ภาคจีะประสานความร่วมมือกบัผู้ให้บริการขนสง่ท่ีเก่ียวข้อง องค์กรและ

สถาบนัระหวา่งประเทศ เพ่ือสร้างการยอมรับทา่เรือบก เจ้าของทา่เรือบกเป็นได้ทัง้ภาครัฐ เอกชน และการร่วมทนุระหวา่งภาครัฐ

และเอกชน  

 

 

   3.3 การออกแบบ การวางผงั และความสามารถรองรับ  

    ทา่เรือบกจะได้รับการพฒันาให้มคีวามสามารถรองรับท่ีเพียงพอและการวางผงัท่ีปลอดภยั

และสะดวกในการเคลือ่นย้ายตู้สนิค้า สนิค้าท่ีบรรทกุ และยานพาหนะ ทัง้ภายในและผา่นทา่เรือบก รวมทัง้การจดัเตรียมการขยาย

ความสามารถรองรับตามความเหมาะสมโดยคํานงึถงึรูปแบบการขนสง่ ความต้องการของผู้ใช้บริการทา่เรือบก และปริมาณสนิค้า

และตู้สนิค้าในอนาคต  

   3.4 โครงสร้างพืน้ฐาน อปุกรณ์และสิง่อํานวยความสะดวก  

    ทา่เรือบกจะมีโครงสร้างพืน้ฐาน อปุกรณ์ อตัรากําลงัคนท่ีเพียงพอตอ่ปริมาณสนิค้าใน

ปัจจบุนัและท่ีคาดการณ์ไว้ตามดลุพินิจของภาคี ภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบั และแนวทางปฏิบตัขิองตน  

 

8. เร่ือง เอกสารผลการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมความร่วมมือแห่งมหาสมุทรอินเดีย ครัง้ที่ 13 

                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ตามท่ีกระทรวงการตา่งประเทศ (กต.)  เสนอ ดงันี ้

                   1. เห็นชอบตอ่ร่างแถลงการณ์เพิร์ท และร่างปฏิญญาสมาคมแหง่มหาสมทุรอินเดียวา่ด้วยหลกัการใช้มหาสมทุร

อินเดียและทรัพยากรของมหาสมทุรอินเดียอยา่งสนัติและยัง่ยืน 

                   2. ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการตา่งประเทศหรือผู้ได้รับมอบหมายร่วมรับรองร่างเอกสารดงักลา่ว 

                   3. หากมคีวามจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารดงักลา่วท่ีไมใ่ช่สาระสาํคญัหรือไมข่ดัตอ่ผลประโยชน์ของไทย ให้ กต. 

ดําเนินการได้โดยไมต้่องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครัง้ 

                   สาระสาํคัญของร่างเอกสาร ทัง้ 2 ฉบบั มีดังนี ้

                   1. ร่างแถลงการณ์เพิร์ท ระบถุึงแนวทางการดาํเนินงานเพ่ือสง่เสริมความปลอดภยัและความมัน่คงทางทะเล การ

อํานวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทนุ การจดัการประมง การจดัการความเสีย่งจากภยัพิบตัิ ความร่วมมือด้านวชิาการ

และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การทอ่งเท่ียวและการแลกเปลีย่นด้านวฒันธรรม การเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งยัง่ยืนและการ

พฒันาของภมูิภาค รวมทัง้สนบัสนนุการดาํเนินการตามอนสุญัญาวา่ด้วยความปลอดภยัแหง่ชีวิตในทะเลและการเปลีย่นช่ือจาก

สมาคมความร่วมมือแหง่มหาสมทุรอินเดีย IOR-ARC เป็นสมาคมแหง่มหาสมทุรอินเดีย (Indian Ocean Rim Association) 

หรือ IORA 

                   2. ร่างปฏิญญาสมาคมแห่งมหาสมุทรอนิเดียว่าด้วยหลักการใช้มหาสมุทรอนิเดียและทรัพยากรของ

มหาสมุทรอนิเดียอย่างสันติและยั่นยนื จะกําหนดแนวทางการดําเนินการท่ีเรียกวา่ “หลกัการเพิร์ท” โดยเรียกร้องให้รัฐสมาชิก

ตระหนกัถึงความสาํคญัของความหลากหลายทางชีวภาพ พนัธกรณีในการอนรัุกษ์และการใช้มหาสมทุรอินเดียและทรัพยากรของ

มหาสมทุรอินเดียอยา่งยัง่ยืนตามกฎหมายระหวา่งประเทศ พนัธกรณีด้านการพฒันาอยา่งยัง่ยืน ประโยชน์จากการอนรัุกษ์และ

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งยัน่ยืน การรักษาและฟืน้ฟทูรัพยากรประมง การจดัการกบัภยัคกุคามตา่ง ๆ และการเสริมสร้าง

ศกัยภาพให้กบัรัฐสมาชิก 

                   3. ร่างเอกสารทัง้สองฉบบัไมม่ีประเด็นพิจารณาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย เน่ืองจาก

เป็นการแสดงเจตนารมณ์ด้านนโยบายร่วมกนัของรัฐสมาชิก IOR-ARC เก่ียวกบัความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สิง่แวดล้อม รวมถึง
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ความมัน่คงและความปลอดภยัในการเดินเรือในมหาสมทุรอินเดีย และโดยท่ีจะไมม่ีการลงนามในเอกสารดงักลา่ว เอกสารทัง้สอง

ฉบบัจึงไมเ่ป็นสนธิสญัญาตามกฎหมายระหวา่งประเทศและไมเ่ป็นหนงัสอืสญัญาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนญูแหง่

ราชอาณาจกัรไทย 

                   4. ร่างแถลงการณ์และร่างปฏิญญาสอดคล้องกบันโยบายของไทย ในการดาํเนินงานด้านความมัน่คงทางทะเล การ

ประมง การจดัการภยัพิบตัิ ความร่วมมือด้านวิชาการ วิทยาศาสตร์และวฒันธรรม และจะเป็นแนวทางในการสง่เสริมความร่วมมือ

ของไทยในกรอบนีต้อ่ไปได้อยา่งเป็นรูปธรรม 

                   5. กรอบความร่วมมือนีเ้ป็นอีกกลไกหนึง่ในการสง่เสริมลูท่างการค้าการลงทนุและการเช่ือมโยงการคมนาคมทาง

ทะเล เน่ืองจากภมูิภาคมหาสมทุรอินเดียมศีกัยภาพทางเศรษฐกิจสงู มีประชากรรวมประมาณ 2,500 ล้านคน และเป็นแหลง่

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสาํคญั โดยเฉพาะทรัพยากรประมง นอกจากนี ้ไทยสามารถใช้ประโยชน์จากกรอบนีใ้นการขอรับการ

สนบัสนนุในการสมคัรรับเลอืกตัง้เป็นสมาชิกไมถ่าวรในคณะมนตรีความมัน่คงแหง่สหประชาชาตวิาระปี ค.ศ. 2017 – 2018 และ

ประชาสมัพนัธ์การดาํเนินการและแลกเปลีย่นประสบการณ์ของไทยในประเด็นระหวา่งประเทศอ่ืน ๆ อาทิ Thai-Africa 

Initiative  ความมัน่คงทางทะเล และการจดัการภยัพิบตัิ เป็นต้น 

 

แต่งตัง้ 

9. เร่ือง  แต่งตัง้ 

  1. รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลเสนอขอแต่งตัง้เอกอคัรราชทูตประจาํประเทศไทย 

                   คณะรัฐมนตรีมีมตอินมุตัิตามท่ีได้รับแจ้งจากสถานเอกอคัรราชทตูสหพนัธ์สาธารณรัฐบราซิลประจําประเทศไทยวา่ 

รัฐบาลสหพนัธ์สาธารณรัฐบราซลิมีความประสงค์ขอแตง่ตัง้ นายฆิลเบร์โต ฟอนเซกา กีมาไรช์ เด โมว์รา (Mr. Gilberto 

Fonseca  Guimaraes de Moura) ให้ดํารงตําแหนง่เอกอคัรราชทตูวิสามญัผู้มีอํานาจเต็มแหง่สหพนัธ์สาธารณรัฐบราซิลประจํา

ประเทศไทยคนใหม ่โดยมถ่ิีนพํานกั ณ กรุงเทพมหานคร สบืแทน นายเปาล ูเซซา เมรา เด วาชคอนเซลลชู (Mr. Paulo Cesar 

Meira de Vasconcellos) ตามท่ีกระทรวงการตา่งประเทศเสนอ 

  

  2. แต่งตัง้กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจนี ณ จังหวดัสงขลา 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิตามท่ีได้รับแจ้งจากสถานเอกอคัรราชทตูสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทย

วา่ รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความประสงค์ขอแตง่ตัง้  นายจาง จิน้สยง (Mr. Zhang Jinxiong) ให้ดํารงตําแหนง่กงสลุ

ใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จงัหวดัสงขลา  โดยมเีขตกงสลุครอบคลมุ 14 จงัหวดัภาคใต้ของไทย ได้แก่ จงัหวดัสงขลา กระบ่ี 

ชมุพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส  ปัตตานี พงังา พทัลงุ ภเูก็ต  ยะลา ระนอง สตลู และสรุาษฎร์ธานี สบืแทน นายสวี่ หมิ

งเลีย่ง (Mr. Xu Mingliang) ซึง่ครบวาระการปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีกระทรวงการตา่งประเทศเสนอ  

 

  3. แต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒ ิ(กระทรวงการคลงั) 

                   คณะรัฐมนตรีมีมตอินมุตัิแตง่ตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญั สงักดักระทรวงการคลงั ให้ดํารงตําแหนง่ประเภทวชิาการ

ระดบัทรงคณุวฒุิ จํานวน 3 ราย ตามท่ีกระทรวงการคลงัเสนอ ตัง้แตว่นัท่ีมคีณุสมบตัิครบถ้วนสมบรูณ์ ดงันี ้

                   1. นายสวุชิญ โรจนวานิช รองผู้ อํานวยการสาํนกังานบริหารหนีส้าธารณะ ดาํรงตาํแหนง่ ท่ีปรึกษาด้านตลาดตราสาร

หนี ้(เศรษฐกรทรงคณุวฒุิ) สาํนกังานบริหารหนีส้าธารณะ ตัง้แตว่นัท่ี 14 สงิหาคม 2556 

                    2. นายอรรณพ บวัครืน้ ผู้ อํานวยการสาํนกัมาตรฐานการจดัเก็บภาษี (ผู้ อํานวยการเฉพาะด้าน (วิชาการภาษี)) 

กรมสรรพากร ดํารงตาํแหนง่ ท่ีปรึกษาด้านประสทิธิภาพ (นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนทรงคณุวฒุิ) กรมสรรพากร ตัง้แต่

วนัท่ี 22 สงิหาคม 2556 
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                     3. นายณรงค์ ราบเรียบ ผู้ อํานวยการสาํนกัพฒันาธุรกิจและศกัยภาพท่ีราชพสัด ุกรมธนารักษ์ ดาํรงตําแหนง่ ท่ี

ปรึกษาด้านพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนทรงคณุวฒุิ) กรมธนารักษ์ ตัง้แตว่นัท่ี 5 กนัยายน 2556 

                   ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้ เป็นต้นไป และให้ข้าราชการลาํดบัท่ี 2 และลาํดบัท่ี 3 พ้นจาก

ตําแหนง่ ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2256 เน่ืองจากครบเกษียณอายรุาชการตอ่ไป 

  

 

 

 

  4. แต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดาํรงตาํแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒ ิ

(กระทรวงสาธารณสุข) 

                    คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญั สงักดักระทรวงสาธารณสขุ ให้ดํารงตําแหนง่

ประเภทวิชาการระดบัทรงคณุวฒุิ จํานวน 2 ราย ตามท่ีกระทรวงสาธารณสขุเสนอ ตัง้แตว่นัท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนสมบรูณ์ ดงันี ้

                    1. นางสาวพชัรี กมัพลานนท์ ทนัตแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านทนัตกรรม) กลุม่งานทนัตกรรมโรงพยาบาลหาดใหญ่ 

สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดัสงขลา สาํนกังานปลดักระทรวง ดาํรงตําแหนง่ ทนัตแพทย์ทรงคณุวฒุิ (ด้านทนัตกรรม) กลุม่งานทนั

ตกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่ สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดัสงขลา สาํนกังานปลดักระทรวง ตัง้แตว่นัท่ี 22 พฤษภาคม 2556 

                    2. นายถวลัย์ พบลาภ นายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดั (ผู้ อํานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)) สาํนกังานสาธารณสขุ

จงัหวดันครปฐม สาํนกังานปลดักระทรวง ดาํรงตําแหนง่ นายแพทย์ทรงคณุวฒุิ (ด้านเวชกรรมป้องกนั) กลุม่ท่ีปรึกษาระดบั

กระทรวง สาํนกังานปลดักระทรวง ตัง้แตว่นัท่ี 20 มิถนุายน 2556 

    ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้ เป็นต้นไป และให้ข้าราชการลาํดบัท่ี 2 พ้นจากตาํแหนง่ 

ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2556 เน่ืองจากครบเกษียณอายรุาชการตอ่ไป 

 

  5. แต่งตัง้กรรมการอื่นในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้นายชยัภกัดิ์ ศิริวฒัน์ ให้ดาํรงตําแหนง่กรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการกีฬา

แหง่ประเทศไทย (กกท.) แทน นายธงชยั ศรีดามา ซึง่พ้นจากตําแหนง่เน่ืองจากอายคุรบหกสบิห้าปีบริบรูณ์ ตามมาตรา 5 (2) แหง่

พระราชบญัญตัคิณุสมบตัิมาตรฐานสาํหรับกรรมการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 ตามท่ีกระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา

เสนอ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 29 ตลุาคม 2556 เป็นต้นไป  

 

  6. แต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒใินคณะกรรมการบริหารสาํนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร  

  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบแตง่ตัง้กรรมการผู้ทรงคณุวฒุใินคณะกรรมการบริหารสาํนกังานพฒันาการวจิยั

การเกษตรชดุใหม ่จํานวน 5 คน เน่ืองจากกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิชดุเดิมได้ดํารงตาํแหนง่ครบกําหนดสามปีตามวาระแล้ว ตามท่ี

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยมีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้1. นายทวีศกัดิ์ ภูห่ลาํ ผู้ทรงคณุวฒุิด้านการเกษตร 2. 

นายเกษมสนัต์ จิณณวาโส ผู้ทรงคณุวฒุด้ิานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี            3. นางสาวเมทนี สคุนธรักษ์ ผู้ทรงคณุวฒุิด้านการ

พฒันาบคุลากรวจิยั 4. นายสมหมาย เตชะศิรินกุลู ผู้ทรงคณุวฒุิด้านการพาณิชย์และอตุสาหกรรม 5. นายวีระชยั นาควิบลูย์วงศ์ 

ผู้ทรงคณุวฒุด้ิานบริหารองค์กร ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี   29 ตลุาคม 2556 เป็นต้นไป  

 

  7. แต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒใินคณะกรรมการพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติแทน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒทิี่ครบเกษียณอายุราชการ  
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  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหง่ชาติแทนกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิท่ีครบเกษียณอายรุาชการ จํานวน 4 คน โดยให้กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้

ดํารงตําแหนง่แทนดงักลา่ว อยูใ่นตําแหนง่เทา่กบัวาระท่ีเหลอือยูข่องกรรมการผู้ทรงคณุวฒุซิึง่ได้แตง่ตัง้ไว้แล้วตามประกาศสาํนกั

นายกรัฐมนตรี เร่ือง แตง่ตัง้กรรมการผู้ทรงคณุวฒุใินคณะกรรมการพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ ลงวนัท่ี 11 

กรกฎาคม 2556 ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ ดงันี ้1. นายชเูกียรติ รัตนชยัชาญ 2. นายสมศกัดิ์ โชติรัตนะศิริ 

3. นายสทุธิพร จิตต์มิตรภาพ 4. นายอภิชาต จงสกลุ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 29 ตลุาคม 2556 เป็นต้นไป  

 

 

 

  8. แต่งตัง้ข้าราชการให้ดาํรงตาํแหน่งประเภทบริหารระดับสงู กระทรวงมหาดไทย  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้นายทวี นริสศิริกลุ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง 

ระดบัสงู) สาํนกังานปลดักระทรวง กระทรวงมหาดไทย ให้ดาํรงตาํแหนง่ผู้วา่ราชการจงัหวดั (นกัปกครอง ระดบัสงู) จงัหวดั

นครนายก ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้เป็นต้นไป  

 

  9. ขออนุมัติแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดาํรงตาํแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ นางทรงพร โกมลสรุเดช ท่ีปรึกษาด้านการสือ่สาร (นกัวเิคราะห์นโยบายและ

แผนทรงคณุวฒุ)ิ กลุม่ท่ีปรึกษา สาํนกังานปลดักระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ให้ดาํรงตาํแหนง่รองปลดักระทรวง 

(นกับริหาร ระดบัสงู) สาํนกังานปลดักระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สือ่สารเสนอ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้             เป็นต้นไป  

 

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


