
  วนันี ้(12 พฤศจิกายน  2556)  เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชมุคณะรัฐมนตรี ชัน้ 2 สาํนกัเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล   นางสาวยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการ

ประชมุคณะรัฐมนตรี   

 จากนัน้ นายธีรัตถ์  รัตนเสวี โฆษกประจําสาํนกันายกรัฐมนตรี  พร้อมด้วย นายภกัดีหาญส์  หิมะทองคํา 

ร้อยโทหญิง สณิุสา  เลศิภควตั   และนายชลติรัตน์ จนัทรุเบกษา  รองโฆษกประจําสาํนกันายกรัฐมนตรี  ได้แถลงข่าวผลการ

ประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสาํคญัได้ดงันี ้

กฎหมาย 

  1. เร่ือง  ร่างระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการเช่ือมโยงข้อมลูแบบบรูณาการสาํหรับ การนําเข้า 

 การสง่ออก การนําผา่น และโลจิสติกส์ ด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. ....  

  2. เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง หรือเปลีย่นการใช้อาคาร  

   บางชนิดหรือบางประเภท ในพืน้ท่ีบางสว่นในท้องท่ีจงัหวดัยโสธร พ.ศ. .... 

  3. เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาเพ่ือเตรียมการเปิดทําการศาลจงัหวดัพิมายและศาลจงัหวดัวิเชียรบรีุ 

เศรษฐกิจ – สังคม 

  4. เร่ือง  รายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย ประจําปี 2555 

  5. เร่ือง  การปรับปรุงข้อเสนอแผนงาน/โครงการท่ีมคีวามพร้อมและสามารถดําเนินการ ได้ทนัที 

ของจงัหวดัพิจิตร ในการประชมุคณะรัฐมนตรีนอกสถานท่ี ณ จงัหวดั กําแพงเพชร 

วนัท่ี 9-10 มิถนุายน 2556  

6. เร่ือง  รายงานผลการดาํเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2556 เก่ียวกบัการปรับปรุง

การให้บริการรถโดยสารประจําทางรายสายขององค์การขนสง่มวลชนกรุงเทพ 

  7. เร่ือง   การเปิดให้การสง่เสริมกิจการผลติรถยนต์ประหยดัพลงังานมาตรฐานสากล (Eco - car) 

  8. เร่ือง  การจดัเท่ียวบินพิเศษมหากศุล เส้นทางบินไปกลบักรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช 

ต่างประเทศ 

  9. เร่ือง  การบงัคบัใช้หนงัสอืรับรองถ่ินกําเนิดสนิค้าฉบบัใหมภ่ายใต้ความตกลงการค้าเสรี 

อาเซยีน-สาธารณรัฐเกาหล ี

  10. เร่ือง  การลงนามในร่างความตกลงวา่ด้วยความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหวา่งรัฐบาลไทย 

และภฏูาน 

  11. เร่ือง  ขอความเห็นชอบการเปิดสาํนกังานการกงสลุสาธารณรัฐประชาชนจีนประจํา จงัหวดัภเูก็ต  

  12. เร่ือง  หนงัสอืแลกเปลีย่นระหวา่งรัฐบาลแหง่ราชอาณาจกัรไทยกบัรัฐบาลแหง่บรูไนดารุสซาลาม 

วา่ด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสาํหรับผู้ ถือหนงัสอืเดินทางทตูและหนงัสอืเดินทางราชการ  

13. เร่ือง  ขอความเห็นชอบการจดัทําหนงัสอืแลกเปลีย่นสาํหรับดําเนินโครงการพฒันาทา่เรือ 

ในภมูิภาคอาเซยีนอยา่งยัง่ยืน ภายใต้ความร่วมมือเชิงวิชาการระหวา่ง อาเซียน-เยอรมนี 

(ASEAN-German Technical Cooperation Project on Sustainable Port Development 

in the ASEAN Region: SPD) ระยะท่ี 2 (Verbal Note) 

  14. เร่ือง  การจดัทําบนัทกึความเข้าใจวา่ด้วยการจดัตัง้การปรึกษาหารือทวภิาคีระหวา่ง   

   กระทรวงการตา่งประเทศแหง่ราชอาณาจกัรไทยกบักระทรวงการตา่งประเทศและ  

   ความร่วมมือแหง่สาธารณรัฐรวนัดา  
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  15. เร่ือง  การรับรองเอกสารผลการประชมุรัฐมนตรีตา่งประเทศเอเชีย-ยโุรป ครัง้ท่ี 11  

  16. เร่ือง  แถลงขา่วร่วม (Joint Press Statement) ในระหวา่งการเยือนประเทศไทย   

   อยา่งเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ 

  17. เร่ือง  ขออนมุตัิการจดัทําและลงนามหนงัสอืแสดงเจตจํานงระหวา่งราชอาณาจกัรไทย  

   กบัสหภาพยโุรปวา่ด้วยความร่วมมือด้านการทอ่งเท่ียวอยา่งยัง่ยนื 

  18. เร่ือง  คําพิพากษาของศาลยตุิธรรมระหวา่งประเทศเก่ียวกบัคดีปราสาทพระวิหาร 

  19. เร่ือง  การลงนามหนงัสอืแสดงเจตจํานงวา่ด้วยการหารือเชิงนโยบายด้านวิสาหกิจขนาด  

   กลางและขนาดยอ่มระหวา่งสหภาพยโุรปกบัราชอาณาจกัรไทย  

  20. เร่ือง  การจดัทําความตกลงในการเป็นประเทศเจ้าภาพจดัการประชมุสมชัชาแหง่ภาค ี  

   สถาบนัป้องกนัและปราบปรามการทจุริตระหวา่งประเทศ (International Anti –   

   Corruption Commission : IACA) ครัง้ท่ี 2 

  21. เร่ือง  ขออนมุตัิการจดัทําและลงนามหนงัสอืแสดงเจตจํานงวา่ด้วยการยกระดบัความ  

   ร่วมมือด้านการทอ่งเท่ียวระหวา่งกระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬาแหง่   

   ราชอาณาจกัรไทยและกระทรวงการตา่งประเทศและพาณิชย์แหง่นิวซีแลนด์  

แต่งตัง้ 

  22. เร่ือง  แตง่ตัง้ 

 1. แตง่ตัง้กงสลุกิตติมศกัดิ์ราชอาณาจกัรสวเีดนประจําเมืองพทัยา  

 2. แตง่ตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญัให้ดํารงตาํแหนง่ประเภทวิชาการระดบัทรงคณุวฒุิ (กระทรวงสาธารณสขุ) 

 3. แตง่ตัง้กงสลุกิตติมศกัดิ์ราชอาณาจกัรเลโซโทประจําประเทศไทย 

4. คําสัง่สาํนกันายกรัฐมนตรีท่ี  299/2556 เร่ือง  แตง่ตัง้คณะกรรมการอํานวยการจดังานพระศพสมเดจ็พระญาณสงัวร 

    สมเด็จพระสงัฆราชสกลมหาสงัฆปริณายก 

 5. ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยูป่ฏิบตัิหน้าท่ีตอ่อีกหนึง่วาระ 

    แตง่ตัง้ผู้ ท่ีจะดาํรงตําแหนง่รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (นกับริหารสงู) (สาํนกันายกรัฐมนตรี)  

    แตง่ตัง้ประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา 

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

 

 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 

 

 

กฎหมาย 
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1. เร่ือง ร่างระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการสาํหรับการนําเข้า การส่งออก การ

นําผ่าน และโลจิสติกส์ ด้วยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. ....  

  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบในหลกัการร่างระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการเช่ือมโยงข้อมลูแบบบรูณา

การสาํหรับการนําเข้า การสง่ออก การนําผา่น และโลจิสติกส์ ด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลงั 

(กค.) เสนอ และให้สง่สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  แล้วดาํเนินการ            ต่อไปได้  

   ทัง้นี ้กค. เสนอวา่  

  1. ประเทศไทยได้ทําความตกลงวา่ด้วยการอํานวยความสะดวกด้านศลุกากรด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของ

อาเซยีน (ASEAN Agreement to Establish and Implement the ASEAN Single Window) เมื่อปี พ.ศ. 2548 เพ่ือวางกรอบ

ความร่วมมือในการพฒันาระบบเช่ือมโยงข้อมลูแบบบรูณาการทัง้ในประเทศและระหวา่งประเทศแบบเบ็ดเสร็จโดยการติดตอ่

เพียงจดุเดียว ทัง้นี ้เพ่ือรองรับการเข้าสูก่ารเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 โดยคณะรัฐมนตรีได้มมีตเิมื่อวนัท่ี 6 

ธนัวาคม 2548 มอบหมายให้กรมศลุกากรเป็นหนว่ยงานหลกัในการจดัตัง้ National Single Window และ ASEAN Single 

Window  

   2. ปัจจบุนัยงัไมม่ีกฎหมายกลางในการกําหนดให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการเช่ือมโยงข้อมลูเข้าด้วยกนั 

คณะกรรมการพฒันาระบบการบริหารจดัการขนสง่สนิค้าและบริการของประเทศ (กบส.) โดยคณะทํางานด้านกฎหมายเพ่ือการ

เช่ือมโยงข้อมลูแบบบรูณาการสาํหรับการนําเข้า การสง่ออก และโลจิสติกส์ จึงได้ยกร่างระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการ

เช่ือมโยงข้อมลูแบบบรูณาการสาํหรับการนําเข้า การสง่ออก การนําผา่น และ               โลจิสติกส์ ด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

พ.ศ. .... ขึน้ เพ่ือเป็นกรอบกฎหมายให้หนว่ยงานตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องสามารถออกระเบียบเพ่ือการเช่ือมโยงข้อมลูระหวา่งกนั 

ตลอดจนให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องบรูณาการด้านการทํางานร่วมกนั โดยใช้วิธีการทํางานทางอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นทางระบบ National 

Single Window ของกรมศลุกากร และให้ใช้พิกดัอตัราศลุกากรฮาร์โมไนซ์อาเซยีนเพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั และกําหนดให้

หนว่ยงานตา่ง ๆ ดาํเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 ซึง่ระบบดงักลา่วจะเป็นพืน้ฐานของระบบการเช่ือมโยง

ข้อมลูระหวา่งประเทศ หรือ และ ASEAN Single Window (ASW) ตอ่ไป อนัจะทําให้สามารถอํานวยความสะดวกทางการค้าทัง้ใน

ประเทศไทยและในระหวา่งประเทศอาเซียนให้เป็นไปอยา่งเหมาะสม สอดคล้องกบัความตกลงวา่ด้วยการอํานวยความสะดวก

ด้านศลุกากรด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของอาเซียน (ASEAN Agreement to Establish and Implement the ASEAN Single 

Window)  

  3. กบส. ได้มีมติเห็นชอบร่างระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการเช่ือมโยงข้อมลูแบบบรูณาการสาํหรับการ

นําเข้า การสง่ออก การนําผา่น และโลจิสติกส์ ด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. .... เมื่อวนัท่ี 27 มิถนุายน 2556  

  สาระสาํคัญของร่างระเบียบ  

  1. กําหนดให้หนว่ยงานของรัฐ จดัให้มีระบบข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือประโยชน์ในการเช่ือมโยงข้อมลู

อิเลก็ทรอนิกส์ระหวา่งหนว่ยงานของรัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข้องได้ครบวงจร ณ จดุเดยีว (National Single Window) ในการรับสง่

ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการนําเข้า การสง่ออก การนําผา่น และโลจิสติกส์  

   2. กําหนดให้หนว่ยงานของรัฐผู้มหีน้าท่ีพิจารณาออกใบอนญุาตรวบรวมข้อมลูสนิค้าท่ีต้องขอใบอนญุาตแจ้ง

ให้กรมศลุกากรทราบ และให้หนว่ยงานของรัฐร่วมกบักรมศลุกากรในการจดัประเภทพิกดัอตัราศลุกากรฮาร์โมไนซ์อาเซยีน และ

รหสัสถิติสนิค้าท่ีต้องขอใบอนญุาตเพ่ือใช้และจดัทําฐานข้อมลูสนิค้าดงักลา่ว เพ่ือประโยชน์ในการเช่ือมโยงข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์  

  3. กําหนดให้กรมศลุกากรมีหน้าท่ีดแูลระบบการเช่ือมโยงข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ให้พฒันาและประสานงานกบั

กรมศลุกากรเพ่ือให้สามารถเช่ือมโยงข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ระหวา่งหนว่ยงานของรัฐและเอกชน 

ท่ีเก่ียวข้องอยา่งครบวงจร ณ จดุเดียว (National Single Window)  
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   4. กําหนดให้หนว่ยงานของรัฐท่ียงัไมม่ีความพร้อมในการเช่ือมโยงข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ให้พฒันาและ

ประสานงานกบักรมศลุกากรเพ่ือให้สามารถเช่ือมโยงข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์แบบบรูณาการสาํหรับการนําเข้า                 การสง่ออก 

การนําผา่น และโลจิสติกส์ ภายในวนัท่ี 30 กนัยายน 2557  

 

2. เร่ือง ร่างกฎกระทรวงกาํหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือ                  

บางประเภท ในพืน้ที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดยโสธร พ.ศ. .... 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิหลกัการร่างกฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง หรือเปลีย่นการใช้

อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพืน้ท่ีบางสว่นในท้องท่ีจงัหวดัยโสธร พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้สง่

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเร่ืองดว่น แล้วดําเนินการตอ่ไปได้  

  สาระสาํคัญของร่างกฎกระทรวง 

  1. กําหนดให้การคํานวณพืน้ท่ีใช้สอยอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลกีค้าสง่ให้คํานวณเฉพาะพืน้ท่ีอาคารท่ี

ใช้ประโยชน์เพ่ือประกอบกิจการพาณิชยกรรมประเภทค้าปลกีค้าสง่เทา่นัน้ 

  2. กําหนดให้ใช้บงัคบักฎกระทรวงดงักลา่วในพืน้ท่ีจงัหวดัยโสธร เว้นแตพื่น้ท่ีตามกฎกระทรวงกําหนดบริเวณ

ห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง หรือเปลีย่นการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพืน้ท่ีบางสว่นในท้องท่ีตําบลสาํราญ ตาํบลนํา้คาํ

ใหญ่ ตําบลในเมือง ตําบลตาดทองและตําบลเขื่อนคํา อําเภอเมืองยโสธร จงัหวดัยโสธร พ.ศ. 2547 

  3. กําหนดพืน้ท่ีบางสว่นในท้องท่ีจงัหวดัยโสธร เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลกี

ค้าสง่ โดยกําหนดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกบัพืน้ท่ี ชนิดและประเภทของอาคารท่ีมีลกัษณะต้องห้าม 

  4. กําหนดให้อาคารท่ีมีอยูแ่ล้วในบริเวณพืน้ท่ีท่ีกําหนดตามข้อ 3.กอ่นหรือในวนัท่ีกฎกระทรวงนีใ้ช้บงัคบั ให้

ได้รับการยกเว้นไมต้่องปฏิบตัิตามกฎกระทรวงนีแ้ตห้่ามดดัแปลง หรือเปลีย่นการใช้อาคารดงักลา่วให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภท

ท่ีมีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีกําหนด 

  5. กําหนดให้อาคารท่ีได้รับใบอนญุาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดดัแปลงหรือเปลีย่นการใช้อาคารตาม

กฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคาร หรือท่ีได้รับอนญุาตตามกฎหมายเฉพาะวา่ด้วยกิจการนัน้ ก่อนวนัท่ีกฎกระทรวงนีใ้ช้บงัคบั 

และยงัก่อสร้าง ดดัแปลง หรือเปลีย่นการใช้อาคารไมแ่ล้วเสร็จ ให้ได้รับยกเว้นไมต้่องปฏิบตัติามกฎกระทรวงนี ้แตจ่ะขอ

เปลีย่นแปลงการอนญุาตหรือการแจ้งให้เป็นการขดัตอ่กฎกระทรวงนีไ้มไ่ด้  

 

3. เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎกีาเพื่อเตรียมการเปิดทาํการศาลจังหวดัพิมายและศาลจังหวดัวิเชียรบุรี 

                   คณะรัฐมนตรีมีมตอินมุตัิหลกัการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดวนัเปิดทําการศาลจงัหวดัพิมาย               พ.ศ. 

…. ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลีย่นแปลงเขตอํานาจศาลแขวงนครราชสมีา พ.ศ. …. ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบญัญตัิ

มาตรา 3 แหง่พระราชบญัญตัใิห้นําวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บงัคบัในศาลจงัหวดั                     พ.ศ. 2520 บงัคบั

สาํหรับคดีท่ีเกิดขึน้ในบางท้องท่ี (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. …. และร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดวนัเปิดทําการศาลจงัหวดัวิเชียรบรีุ พ.ศ. 

…. รวม 4 ฉบบั ตามท่ีสาํนกังานศาลยตุิธรรมเสนอ และให้สง่สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการ

ตอ่ไปได้ 

                   สาระสาํคัญของร่างพระราชกฤษฎกีา 

                   1. ร่างพระราชกฤษฎีกากาํหนดวนัเปิดทาํการศาลจังหวัดพิมาย พ.ศ. …. มีสาระสาํคญัเป็นการกําหนดให้ศาล

จงัหวดัพิมายเปิดทําการตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2557 

                   2. ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอาํนาจศาลแขวงนครราชสีมา พ.ศ. …. มีสาระสาํคญัเป็นการ

กําหนดให้ศาลแขวงนครราชสมีาในจงัหวดันครราชสมีามเีขตอํานาจในอําเภอเมืองนครราชสมีา อําเภอขามทะเลสอ อําเภอขาม
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สะแกแสง อําเภอครบรีุ อําเภอจกัราช อําเภอเฉลมิพระเกียรติ อําเภอโชคชยั อําเภอโนนไทย อําเภอโนนสงู อําเภอปักธงชยั อําเภอ

พระทองคํา อําเภอวงันํา้เขียว อําเภอเสงิสาง และอําเภอหนองบญุมาก 

                   3. ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติให้นําวธีิพิจารณาความอาญาในศาล

แขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวดั พ.ศ. 2520 บังคับสาํหรับคดทีี่เกดิขึน้ในบางท้องที่ (ฉบับที่ ..)            พ.ศ. …. มี

สาระสาํคญัเป็นการแก้ไขเพ่ิมเตมิความในลาํดบัท่ี 21 ของบญัชีท้ายพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบญัญตัิมาตรา 3 แหง่

พระราชบญัญตัใิห้นําวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บงัคบัในศาลจงัหวดั พ.ศ. 2520 บงัคบัสาํหรับคดีท่ีเกิดขึน้ในบาง

ท้องท่ี พ.ศ. 2520 ซึง่แก้ไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบบัท่ี 10) พ.ศ. 2537 เพ่ือให้นําวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง

มาใช้บงัคบัในศาลจงัหวดันครราชสมีาสาํหรับคดีอาญา ท่ีอยูใ่นอํานาจ 

ศาลแขวงซึง่เกิดขึน้ในท้องท่ีอําเภอแก้งสนามนาง คง ชมุพวง ดา่นขนุทด เทพารักษ์ โนนแดง บวัลาย บวัใหญ่ บ้านเหลือ่ม ปาก

ช่อง ประทาย พิมาย เมืองยาง ลาํทะเมนชยั สคีิว้ สดีา สงูเนิน และห้วยแถลง 

                   4. ร่างพระราชกฤษฎีกากาํหนดวนัเปิดทาํการศาลจังหวัดวิเชียรบุรี พ.ศ. …. มีสาระสาํคญัเป็นการกําหนดให้

ศาลจงัหวดัวิเชียรบรีุเปิดทําการตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2557 

 

เศรษฐกิจ – สังคม 

4. เร่ือง รายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเดก็ในรูปแบบที่เลวร้าย ประจาํปี 2555 

                   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย ประจําปี 2555 ตามมติ

คณะกรรมการระดบัชาตเิพ่ือขจดัการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย ในการประชมุ                ครัง้

ท่ี 2/2556 วนัท่ี 10 กนัยายน 2556 ตามท่ีกระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และมอบหมายให้กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพฒันา

สงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ และกระทรวงยตุิธรรม  รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการตามอํานาจ

หน้าท่ีตามกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป 

                   สาระสาํคัญของเร่ือง 

                   รง. รายงานวา่ 

                   1. ได้ดําเนินการตามความเห็นและข้อสงัเกตของหนว่ยงานตา่ง ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ

วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2555 โดยมีการพิจารณาและทําความเข้าใจร่วมกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ในการกําหนดเง่ือนไข การจําแนก 

และการจดัเก็บข้อมลูการใช้แรงงานเดก็ในรูปแบบท่ีเลวร้ายทัง้ 4 รูปแบบ ให้สอดคล้องใกล้เคยีงกบันิยามตามอนสุญัญาองค์การ

แรงงานระหวา่งประเทศ ฉบบัท่ี 182 ซึง่ปรากฎข้อมลูแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้ายใน 4 รูปแบบ และมีหนว่ยงานรับผิดชอบหลกั

ในการจดัเก็บ ดงันี ้

                             1.1 รูปแบบ ก. ทกุรูปแบบของการใช้ทาส หรือแนวปฏิบตัิท่ีคล้ายกบัการใช้ทาส                      มี

จํานวน 154 คน หนว่ยงานจดัเก็บ คือ กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ 

(พม.) 

                             1.2 รูปแบบ ข. การค้าประเวณี/ผลติสือ่ลามกหรือการแสดงลามกมีจํานวน 215 คน หนว่ยงานจดัเก็บ คือ กรม

พฒันาสงัคมและสวสัดิการ พม. 

                             1.3 รูปแบบ ค. การกระทําท่ีผิดกฎหมาย โดยเฉพาะผลติและขนสง่ยาเสพตดิ จํานวน 3,128 คน หนว่ยงาน

จดัเก็บ คือ กรมพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชนกระทรวงยตุิธรรม 
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                             1.4 รูปแบบ ง. งานซึง่โดยลกัษณะของงาน หรือโดยสภาพแวดล้อมในการทํางานมีแนวโน้ม    ท่ีจะเป็น

อนัตรายตอ่สขุภาพ ความปลอดภยั หรือศีลธรรมของเดก็มีจํานวน346 คน หนว่ยงานจดัเก็บ คอื                  กรมสวสัดิการและ

คุ้มครองแรงงาน รง. 

                   2. สถานการณ์การใช้แรงงานเด็กของประเทศไทยในปี 2555 มีแนวโน้มลดลง โดยข้อมลูลกูจ้างเดก็จากการตรวจ

แรงงานทัว่ประเทศ เมื่อปี 2554 จํานวน 19,074 คน ลดลงเหลอื 14,972 คน ในปี 2555 เช่นเดยีวกบัข้อมลูลกูจ้างเด็กท่ีเป็น

ผู้ประกนัตน จากสาํนกังานประกนัสงัคม จํานวน 50,239 คน ในปี 2554 ลดลงเหลอื 20,465 คน ในปี 2555 ซึง่สอดคล้องกบั

ข้อมลูจากการสาํรวจภาวะการมงีานทําของประชากรจากสาํนกังานสถิติแหง่ชาติ ท่ีพบวา่จํานวนลกูจ้างเดก็ภายเอกชน ใน

ปี 2554 มีจํานวน 227,013 คน และลดลงเหลอื 189,633 คน ในปี2555 

                   3. ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานในปี 2555 

                             3.1 ประเทศไทยไมม่ีการสาํรวจแรงงานเดก็และแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้ายในภาพรวมของทัง้ประเทศ จึง

ทําให้ไมม่ีข้อมลูท่ีแท้จริง เมื่อเกิดข้อกลา่วหาตา่ง ๆ จากตา่งประเทศ จึงทําให้ยากตอ่การพิสจูน์ และยากตอ่การวางแผนการ

ดําเนินการแก้ไขปัญหาอยา่งเป็นระบบ 

                             3.2 ไมม่ีระบบการจดัเก็บข้อมลูเพ่ือสนบัสนนุภารกิจการขจดัการใช้แรงงานเดก็ในรูปแบบ           ท่ีเลวร้ายเป็น

การเฉพาะ 

                             3.3 ไมม่ีการจดัสรรงบประมาณเป็นการเฉพาะสาํหรับหนว่ยงานท่ีมีภารกิจเก่ียวข้องกบั             การขจดัการ

ใช้แรงงานเดก็ในรูปแบบท่ีเลวร้าย งบประมาณท่ีใช้ดําเนินงานในปัจจบุนัเป็นงบประมาณการดาํเนินงานปกติของหนว่ยงาน ซึง่ไม่

เพียงพอตอ่การดําเนินการ 

                   4. ข้อเสนอแนะ 

                             4.1 ควรให้มกีารสาํรวจจํานวนแรงงานเดก็ และแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย                     ในระดบัประเทศ 

เพ่ือใช้เป็นข้อมลูพืน้ฐานในการวางแผนการแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเดก็อยา่งเป็นระบบ 

                             4.2 หนว่ยงานเก่ียวข้องควรวางระบบการจดัเก็บข้อมลูเพ่ือสนบัสนนุภารกิจการขจดัการ            ใช้แรงงาน

เด็กในรูปแบบท่ีเลวร้ายเป็นการเฉพาะ 

                             4.3 ควรผลกัดนัให้เร่ืองการขจดัการใช้แรงงานเด็กเป็นวาระแหง่ชาติ เพ่ือให้สงัคมรับรู้และ           มีสว่นร่วมใน

การจดัการกบัปัญหา 

                             4.4 ให้ทกุภาคสว่นท่ีเก่ียวข้องทํา MOU ระหวา่งกนั โดยกระตุ้นให้ทกุฝ่ายตระหนกัรู้ถึง         สภาพปัญหา 

และอาศยัความร่วมมืออยา่งจริงจงั เพ่ือให้ประเทศไทยปราศจากการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้ายจริงตามเป้าหมายโลก ท่ี

กําหนดไว้ให้มีการดาํเนินการขจดัการใช้แรงงานเดก็ในรูปแบบท่ีเลวร้ายให้หมดสิน้ไป                   ภายในปี 2559 และขจดัการใช้

แรงงานเดก็ในทกุรูปแบบให้หมดสิน้ไปในปี พ.ศ. 2563 

 

5. เร่ือง การปรับปรุงข้อเสนอแผนงาน/โครงการที่มีความพร้อมและสามารถดาํเนินการได้ทันทีของจังหวดัพิจติร ใน

การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดกาํแพงเพชร วันที่ 9-10 มิถุนายน 2556  

  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบแผนงาน/โครงการ ท่ีมคีวามพร้อมและสามารถดําเนินการได้ทนัทีของจงัหวดัพิจิตร 

จํานวน 6 โครงการ วงเงินรวม 100 ล้านบาท ตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ (สศช.) เสนอ 

โดยให้หนว่ยงานเจ้าของโครงการเร่งจดัทํารายละเอียดคาํขอรับการจดัสรรงบประมาณจดัสง่ให้ สาํนกังบประมาณ (สงป.) ภายใน 

2 สปัดาห์ เพ่ือ สงป. พิจารณาวงเงินงบประมาณท่ีเหมาะสม โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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งบกลาง รายการเงินสาํรองจ่ายเพ่ือกรณีฉกุเฉินหรือจําเป็น             ท่ีได้รับอนมุตัิให้กนัเงินไว้เบิกจา่ยเหลือ่มปีจากกรมบญัชีกลาง

แล้ว พร้อมทัง้มอบหมายให้จงัหวดัพิจิตรรับความ              เห็นของ สศช. และ สงป. เพ่ือประกอบการดําเนินโครงการตอ่ไป ดงันี ้

ลาํดับ แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
วงเงนิ 

(ล้านบาท) 

1 โครงการขดุลอกคลองศิริวฒัน์ 

(บงึนาราง – บางลาย) 

อบต. บงึนาราง 

กรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน (สถ.)  

5 

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเนินสะอาด ต. 

แหลมรัง อ. บงึนาราง จ. พิจิตร – นาตาเซา ต. วงั

ชะโอน อ.บงึสามคัค ีจ. กําแพงเพชร 

อบต. แหลมรัง 

สถ. 

18 

3 โครงการระบบสง่นํา้บ้านไทรโรงโขน-บ้านบางไผ-่

บ้านดงตะขบ 

โครงการชลประทานพิจิตร 

กรมชลประทาน 

20 

4 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกนัตลิง่ริมแมนํ่า้นา่น 

ต. ไผห่ลวง อ. ตะพานหิน จ. พิจิตร 

สาํนกังานโยธาธิการและผงัเมือง จ. พิจิตร 

กรมโยธาธิการและผงัเมือง 

12 

5 โครงการระบบสง่นํา้สถานีสบูนํา้ด้วยไฟฟ้าจาก

แมนํ่า้นา่นไป ต. ทา่หลวง 

โครงการชลประทานพิจิตร 

กรมชลประทาน 

15 

6 โครงการขดุลอกคลองห้วยน้อยเช่ือมโครงการทอ่

ทองแดงผนันํา้จากแมนํ่า้ปิงลงสูแ่มนํ่า้ยม 

อบต. บงึบวั อบต. บ้านนา และ อบต. วงัโมกข์ 

สถ. 

30 

 รวมงบประมาณของ จ. พิจิตร  100 

 

6. เร่ือง รายงานผลการดาํเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 เกี่ยวกับการปรับปรุง            

การให้บริการรถโดยสารประจาํทางรายสายขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดาํเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2556 

เก่ียวกบัการปรับปรุงการให้บริการรถโดยสารประจําทางรายสายขององค์การขนสง่มวลชนกรุงเทพ                   ตามท่ีกระทรวง

คมนาคม (คค.) เสนอ 

 

  สาระสาํคัญของรายงานผลการดาํเนินการดังกล่าวสรุปสาระสาํคัญ ดังนี ้

  1. การนําระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 มาใช้ในทุกสายการเดนิรถ ซึง่ปัจจบุนั ขสมก. 

ได้รับใบรับรองคณุภาพ ISO 9001 : 2008 จากสถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ทกุสายการเดินรถ 

  2. การดาํเนินการตามโครงการขันน็อตของ คค. มี 7 โครงการ คือ 1) โครงการซ้ายตลอดจอด           ทกุ

ป้าย สร้างวินยัจราจร 2) โครงการบริการดีมีนํา้ใจ สร้างความพงึพอใจ 3) โครงการสายตรวจลดอบุตัิเหต ุ          เป็นมิตรกบั

ประชาชน 4) โครงการรักษ์ทา่ รักษ์สะอาด รักษ์ความปลอดภยั ใสใ่จสิง่แวดล้อม 5) โครงการสร้างวนิยัจราจร สร้างความปลอดภยั 

ท่ีป้ายรถโดยสารประจําทาง 6) โครงการบริการดี ขบัข่ีปลอดภยัไปกบัรถเมล์ฟรี               7) โครงการนายทา่ IT 

  3. การปรับปรุงการปล่อยรถโดยสารประจาํทางทุกช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า – เยน็ ให้มีประสิทธิภาพมาก

ขึน้ ซึง่ ขสมก. ได้จดัทําแผนการปลอ่ยรถโดยสารประจําทางรายสายจําแนกตามเขตการเดินรถ              ท่ี 1 – 8  นอกจากนี ้ยงั

ได้ดําเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมท่ีมอบหมายให้  ขสมก. นํารถออกวิ่งในชว่งเวลา 16.00 – 20.00 

น. ให้ครบร้อยละ 100 ของทกุสายการเดินรถ เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการให้บริการประชาชนในชว่งเย็น 
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  4. การกาํกบัดูแลบริษัทเหมาซ่อมรถโดยสารดาํเนินการซ่อมบาํรุงโดยสารประจาํทาง ให้มีสภาพมัง่คง

แข็งแรงและสามารถออกวิ่งให้บริการมากท่ีสดุ 

 

7.  เร่ือง  การเปิดให้การส่งเสริมกิจการผลิตรถยนต์ประหยดัพลังงานมาตรฐานสากล (Eco - car) 

  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดําเนินงานของการเปิดให้การสง่เสริมกิจการผลติรถยนต์ประหยดัพลงังาน

มาตรฐานสากล ระยะท่ี 2 ตามท่ีกระทรวงอตุสาหกรรม (อก.) เสนอ  

  สาระสาํคัญของเร่ือง 

  อก.รายงานวา่ 

  1. อก.ได้ดําเนินกลยทุธ์ “การชีทิ้ศทางและการสร้างโอกาส” ในการพฒันาอตุสาหกรรมยานยนต์ไทย โดยอาศยั

กลไกการดาํเนินนโยบายสง่เสริมรถยนต์ประหยดัพลงังานมาตรฐานสากล ซึง่ได้ปิดให้การสง่เสริมลงในปี 2550 มีผู้ประกอบการท่ี

ได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุ จํานวนทัง้สิน้ 5 ราย ด้วยกําลงัการผลติท่ีสงูกวา่ 585,000 คนัตอ่ปี จากการประเมินความสาํเร็จของ

นโยบายดงักลา่วพบวา่ นโยบายนีป้ระสบความสาํเร็จสงูกวา่ความคาดหมาย โดยปัจจบุนัได้มีการลงทนุสร้างฐานการผลติรถยนต์

ประหยดัพลงังานมาตรฐานสากลท่ีครบวงจร ซึง่รวมถึงการผลติเคร่ืองยนต์ ระบบสง่กําลงั และชิน้สว่นยานยนต์ การดําเนิน

กิจกรรมการวจิยัและพฒันารถยนต์ประหยดัพลงังานมาตรฐานสากล และการลงทนุในธุรกิจอตุสาหกรรมตอ่เน่ืองเพ่ือรองรับฐาน

การผลติและจําหนา่ยรถยนต์ประหยดัพลงังานมาตรฐานในประเทศไทย 

  2. เพ่ือสร้างโอกาสและขยายฐานการผลติรถยนต์ประหยดัพลงังานมาตรฐานสากล ซึง่เป็นรถยนต์ท่ี “สะอาด 

ประหยดั ปลอดภยั” สอดคล้องกบัทิศทางอตุสาหกรรมยานยนต์โลก และสอดรับกบัโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหมซ่ึง่จะเร่ิม

กําหนดใช้ขึน้ในปี 2559 ประกอบกบัคณะรัฐมนตรีมีมติ (28 พฤษภาคม 2556  และ 6 สงิหาคม 2556) มอบหมายให้ อก.ดาํเนิน

มาตรการสนบัสนนุอตุสาหกรรมการผลติรถยนต์ประหยดัพลงังานมาตรฐานสากล (Eco - car) ระยะท่ี 2 ผา่นสทิธิประโยชน์

สง่เสริมการลงทนุของ สกท. โดยเปิดให้การสง่เสริมกิจการผลติรถยนต์ประยดัพลงังานมาตรฐานสากล (Eco - car) ขึน้มาใหม ่

โดยมีหลกัเกณฑ์เง่ือนไขตามท่ี อก. จะศกึษาและกําหนดตอ่ไป เพ่ือเป็นการกระตุ้นการขยายตวัทางเศรษฐกิจและการพฒันา

เทคโนโลยีอยา่งมีเสถียรภาพและตอ่เน่ือง เพ่ือประโยชน์ตอ่ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย 

 

8. เร่ือง การจัดเที่ยวบินพเิศษมหากุศล เส้นทางบนิไปกลับกรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช 

  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนมุตัิตามท่ีสาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ ดงันี ้ 

  1. รับทราบผลการประสานงานกบัสาํนกังานราชเลขานกุารในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม

มกฎุราชกมุาร เก่ียวกบัการจดัเท่ียวบินพิเศษมหากศุล เส้นทางบินไปกลบักรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช ในวนัเสาร์ท่ี 21 ธนัวาคม 

2556 โดยรัฐบาลเป็นเจ้าภาพ  

   2. ให้แตง่ตัง้คณะทํางานอํานวยการการจดัเท่ียวบินพิเศษมหากศุล เส้นทางบินไปกลบักรุงเทพฯ-

นครศรีธรรมราช โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ี ตามท่ีเสนอ  

  3. ให้หนว่ยงานท่ีมีรัฐวิสาหกิจในสงักดัและหนว่ยงานอ่ืน ๆ ร่วมสนบัสนนุบตัรโดยสารเคร่ืองบิน  

  4. ให้ขอพระราชทานพระราชานญุาตเชิญพระนามาภิไธยยอ่ ม.ว.ก. จดัทําเขม็ท่ีระลกึเพ่ือพระราชทานให้แก่

ผู้สนบัสนนุบตัรโดยสารเคร่ืองบิน และนํารายได้ท่ีได้รับจากการสนบัสนนุทัง้หมดโดยไม่           หกัคา่ใช้จ่าย ร่วมสมทบทนุมลูนิธิ

ทนุการศกึษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกมุาร               (ม.ท.ศ.)  

  5. อนมุตัิเงินงบกลาง รายการเงินสาํรองจา่ยเพ่ือกรณีฉกุเฉินหรือจําเป็น เพ่ือเป็นคา่ใช้จา่ยในการดําเนินการจดั

เท่ียวบินพิเศษมหากศุล จํานวน 8,000,000 บาท โดยให้บริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องรับ

ดําเนินการในเร่ืองนี ้ 
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  ทัง้นี ้นายกรัฐมนตรีได้มดีําริให้รัฐบาลขอรับพระราชทานพระราชวนิิจฉยัในการจดัเท่ียวบินพิเศษมหากศุลโดย

รัฐบาลเป็นเจ้าภาพ ซึง่มวีตัถปุระสงค์เพ่ือนํารายได้จากการจําหนา่ยบตัรโดยสารโดยไมห่กัคา่ใช้จา่ย ร่วมสมทบทนุมลูนิธิ

ทนุการศกึษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกมุาร (ม.ท.ศ.) โดยขอพระราชทานกราบบงัคมทลูเชิญ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกมุาร ทรงเป็นนกับินท่ี 1 พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระ

วรชายาฯ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ร่วมเสด็จพระราชดําเนินในเท่ียวบินพิเศษมหากศุลในครัง้นีด้้วย ใน

การนี ้สาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประสานงานกบัสาํนกังานราชเลขานกุารในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม

มกฎุราชกมุาร ซึง่ได้รับพระราชทานพระราชวินิจฉยัให้จดัเท่ียวบินพิเศษมหากศุล เส้นทางบินไปกลบักรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช 

โดยจะเสดจ็พระราชดาํเนินไปบําเพ็ญกศุล ณ วดัพระมหาธาตวุรมหาวิหาร จงัหวดันครศรีธรรมราช ในวนัเสาร์ท่ี 21 ธนัวาคม 

2556  

  เพ่ือให้การดาํเนินการในเร่ืองนีเ้ป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ สลค. ได้หารือหนว่ยงานท่ี

เก่ียวข้องแล้ว จึงเห็นควรดําเนินการ ดงันี ้ 

  1. แตง่ตัง้คณะทํางานอํานวยการการจดัเท่ียวบินพิเศษมหากศุลเส้นทางบินไปกลบักรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช 

โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ี ดงันี ้ 

    องค์ประกอบ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นประธานคณะทํางาน ผู้ ทํางาน ประกอบด้วย ผู้แทน

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปลดักระทรวงมหาดไทย ผู้แทนจากสาํนกังานราชเลขานกุารในพระองค์สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมกฎุราชกมุาร ผู้แทนจากกรมโยธาธิการและผงัเมือง ผู้แทนจากบริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) ผู้แทนจากบริษัท การทา่

อากาศยานจํากดั (มหาชน) โดยมี ผู้แทนจากสาํนกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็น             ผู้ ทํางานและเลขานกุาร ผู้แทนจาก

สาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และผู้แทนจากบริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) เป็นผู้ ทํางานและผู้ช่วยเลขานกุาร  

   อาํนาจหน้าที่  

   1) สัง่การ อํานวยการ กํากบั กําหนดกิจกรรมดําเนินการ ติดตามการจดัทําแผนงานและกิจกรรม 

ประสานงานกบัจงัหวดัและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องในการเตรียมการรับเสด็จให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ  

    2) บริหารจดัการงบประมาณสาํหรับใช้จา่ยในกิจกรรมตา่ง ๆ รวมทัง้จดัหาผู้ รับจ้างดาํเนินการ การ

จดัเท่ียวบินพิเศษมหากศุล เส้นทางบินไปกลบักรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช ตลอดรวมถงึดาํเนินการ                   อ่ืนใดท่ีจําเป็น 

เพ่ือให้การดาํเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

   3) ดาํเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  

  2. บตัรโดยสารเคร่ืองบิน จํานวน 100 ท่ีนัง่ เห็นควรให้หนว่ยงานท่ีมีรัฐวิสาหกิจในสงักดั เช่น กระทรวงการคลงั 

กระทรวงคมนาคม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลงังาน เป็นต้น ให้การสนบัสนนุ 

จํานวน 50 ท่ีนัง่ สว่นท่ีเหลอือีกจํานวน 50 ท่ีนัง่ ให้หนว่ยงานท่ีมีความประสงค์จะร่วมสนบัสนนุแจ้งยืนยนัไปยงัสาํนกัเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีภายในวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2556 เพ่ือจะได้สรุปเสนอนายกรัฐมนตรีรับทราบตอ่ไป  

  3. ขอพระราชทานพระราชานญุาตเชิญพระนามาภิไธยยอ่ ม.ว.ก. จดัทําเข็มท่ีระลกึเพ่ือพระราชทานให้แก่

ผู้สนบัสนนุ จํานวนทัง้สิน้ประมาณ 100 ราย โดยจะมีรายได้จากการจําหนา่ยบตัรโดยสารท่ีนัง่ละ 500,000 บาท รวมรายได้ทัง้สิน้ 

50,000,000 บาท ทัง้นี ้รายได้ท่ีได้รับทัง้หมดโดยไมห่กัคา่ใช้จา่ย นําไปร่วมสมทบทนุมลูนิธิทนุการศกึษาพระราชทานสมเด็จพระ

บรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกมุาร (ม.ท.ศ.)  

  4. คา่ใช้จา่ยในการดําเนินการจดัเท่ียวบินพิเศษมหากศุล เส้นทางบินไปกลบักรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช ซึง่

ประกอบด้วย คา่จดัเตรียมเคร่ืองบิน คา่ประชาสมัพนัธ์ คา่จดัเตรียมสถานท่ี คา่พาหนะ คา่พิธีการทางศาสนา คา่จดัทําเข็มท่ีระลกึ 

คา่ใช้จา่ยในการเดินทางของนกัเรียนทนุพระราชทานในโครงการทนุการศกึษาสมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกมุาร 
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ในพืน้ท่ีท่ีรอรับเสด็จพระราชดาํเนิน และคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ รวมทัง้สิน้ประมาณ 8,000,000 บาท เน่ืองจากรัฐบาลรับเป็นเจ้าภาพ 

ดงันัน้ จึงเห็นสมควรให้ใช้จา่ยจากเงินงบกลางรายการเงินสาํรองจา่ยเพ่ือกรณีฉกุเฉินหรือจําเป็น ทัง้นี ้โดยให้บริษัท การบินไทย 

จํากดั (มหาชน) และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องรับดาํเนินการในเร่ืองนี ้  

 

ต่างประเทศ 

 

9. เร่ือง การบังคับใช้หนังสอืรับรองถิ่นกาํเนิดสนิค้าฉบบัใหม่ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหล ี

  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอดงันี ้ 

  1. เห็นชอบในสารัตถะของร่างระเบียบปฏิบตัิเก่ียวกบัหนงัสอืรับรองถ่ินกําเนิดสนิค้าฉบบัใหมห่รือ Decision to 

Endorse the Amendment of Appendix 1 [Operational Certification Procedures (OCP) for Rules of Origin] ทัง้นี ้หากมี

การแก้ไขถ้อยคาํท่ีไมใ่ช่สาระสาํคญัและไมข่ดัตอ่ผลประโยชน์ของไทย ให้ พณ. ดําเนินการได้โดยไมต้่องนําเสนอคณะรัฐมนตรี

พิจารณาอีกครัง้  

   2. มอบหมายให้กรมการค้าตา่งประเทศและกรมศลุกากรดําเนินการในสว่นท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้ร่างระเบียบ

ปฏิบตัิเก่ียวกบัหนงัสอืรับรองถ่ินกําเนิดสนิค้าฉบบัใหม ่หรือ Decision to Endorse the Amendment of Appendix 1 

[Operational Certification Procedures (OCP) for Rules of Origin] มีผลบงัคบัใช้  

  3. มอบหมายให้ พณ. ประสานกระทรวงการตา่งประเทศ (กต.) แจ้งประเทศภาคีความตกลงการค้าเสรี

อาเซยีน-สาธารณรัฐเกาหลวีา่ ไทยพร้อมท่ีจะดาํเนินการบงัคบัใช้หนงัสอืรับรองถ่ินกําเนิดสนิค้าฉบบัใหมห่ลงัจากท่ีหนว่ยงานท่ี

เก่ียวข้องได้ดําเนินกระบวนการภายในแล้ว  

   สาระสาํคัญของเร่ือง  

  ร่างระเบียบปฏิบตัิเก่ียวกบัหนงัสอืรับรองถ่ินกําเนิดสนิค้าฉบบัใหม ่มีวตัถปุระสงค์เพ่ืออํานวยความสะดวกทาง

การค้ามากขึน้ โดยให้มีการปรับเปลีย่นแนวทางปฏิบตัิ แตไ่มเ่ปลีย่นแปลงสาระสาํคญัตามพนัธกรณีความตกลงการค้าสนิค้า

อาเซยีน-สาธารณรัฐเกาหล ีได้แก่  

  1. การขยายอายหุนงัสอืรับรองถ่ินกําเนิดสนิค้าจาก 6 เดือน เป็น 12 เดอืน  

   2. การอนญุาตให้ผู้สง่ออกสามารถออกใบรับรองถ่ินกําเนิดสนิค้า ก่อนเวลาท่ีสง่ออกจากเดมิ                 ท่ี

อนญุาตให้ออกใบรับรองได้เฉพาะเวลาท่ีสง่ออกหรือหลงัสง่ออก  

  3. การอนญุาตให้การแก้ไขใบรับรองถ่ินกําเนิดสนิค้าท่ีผิดพลาด โดยการขีดฆา่ข้อความท่ีไมต้่องการและ

เพ่ิมเติมข้อความท่ีถกูต้องหรือออกใบรับรองฉบบัใหมจ่ากเดิมท่ีให้แก้ไขจากฉบบัเดิมเทา่นัน้  

  4. การอนญุาตให้ไมต้่องระบรุาคาสนิค้าท่ีสง่มอบ ณ ทา่เรือ (Free On Board: FOB) [ยกเว้นกรณีท่ีใช้เกณฑ์

สดัสว่นมลูคา่การผลติในภมูิภาค (Regional Value Content) ต้องระบรุาคา FOB] จากเดิมท่ีต้องระบรุาคา FOB ทัง้นี ้เพ่ือเป็น

การอํานวยความสะดวกให้ผู้สง่ออกในกรณีท่ีไมต้่องการเปิดเผยราคาของผู้ขายหรือผู้ผลติ  

 

10. เร่ือง การลงนามในร่างความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกจิระหว่างรัฐบาลไทยและภฏูาน 

                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดงันี ้

                   1. เห็นชอบในสารัตถะของร่างความตกลงวา่ด้วยความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหวา่งรัฐบาลไทยและ

ภฏูาน (Trade Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and the Royal Government of Bhutan) 

                   2. มอบหมายให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในร่างความตกลงวา่ด้วยความร่วมมือทาง

การค้าและเศรษฐกิจระหวา่งรัฐบาลไทยและภฏูาน 
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  ทัง้นี ้ให้กระทรวงการตา่งประเทศออกหนงัสอืมอบอํานาจเตม็ (Full Power) ให้ผู้ลงนามตามความเห็นของ

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

                   ร่างความตกลงฯ มีสาระสาํคญัครอบคลมุสาขาความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้านตา่ง ๆ ซึง่มีรูปแบบและสาระสาํคญั

คล้ายคลงึกบัความตกลงฯ ท่ีไทยทํากบัประเทศตา่ง ๆ ประกอบด้วย 

                   1. ความร่วมมือด้านการค้า/การลงทนุ การอํานวยความสะดวกทางการค้า การทอ่งเท่ียว การก่อสร้าง ด้านสขุภาพ/

การรักษาพยาบาล การศกึษา ด้านพลงังาน ด้านโลจิสติกส์ รวมทัง้การพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) 

                   2. การยกเว้นภาษีนําเข้าสาํหรับสนิค้าท่ีนําเข้ามาชัว่คราวเพ่ือใช้เป็นตวัอยา่ง/สนิค้าโฆษณาท่ีไมม่ีมลูคา่เชิงพาณิชย์ 

เคร่ืองมือ/ชิน้สว่นสาํหรับการประกอบและซอ่มแซม และสนิค้าสาํหรับแสดงในงานแสดงสนิค้าซึง่จะต้องสง่กลบัไป (Re-export) 

โดยให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบภายในของแตล่ะภาค ี

                   3. การจดัตัง้คณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee: JTC) เพ่ือทบทวนการดําเนินการตามความตก

ลงทางการค้าฉบบันี ้พิจารณาแนวทางขยายการค้าระหวา่งกนั และจดัทําข้อเสนอแนะเพ่ือพฒันาการค้าระหวา่งกนั โดยมี

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย์ของไทยและรัฐมนตรีเศรษฐกิจของภฏูานเป็นหวัหน้าคณะกรรมการร่วมดงักลา่ว 

                   4. การสง่เสริมและอํานวยความสะดวกการตดิตอ่ทางธุรกิจระหวา่งบคุคลธรรมดาและนิติบคุคลผา่นการแลกเปลีย่น

การเยือนและสง่เสริมการเปิดสาขาธุรกิจในแตล่ะภาคี โดยให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบภายในของแตล่ะภาค ี

 

11. เร่ือง ขอความเหน็ชอบการเปิดสาํนักงานการกงสุลสาธารณรัฐประชาชนจนีประจาํจังหวดัภเูก็ต  

  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบตามท่ีกระทรวงการตา่งประเทศเสนอ ดงันี ้ 

  1. เห็นชอบให้สาธารณรัฐประชาชนจีนเปิดสาํนกังานการกงสลุประจําจงัหวดัภเูก็ต ภายใต้การกํากบัดแูลของ

สถานกงสลุใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจําจงัหวดัสงขลา และมีเขตกงสลุครอบคลมุ 3 จงัหวดัของไทย ได้แก่ จงัหวดัภเูก็ต 

กระบ่ี และพงังา  

   2. เห็นชอบร่างหนงัสอืแลกเปลีย่นของกระทรวงการตา่งประเทศระหวา่งฝ่ายไทยกบัฝ่ายจีนเก่ียวกบัการเปิด

สาํนกังานการกงสลุของสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําจงัหวดัภเูก็ต  

  ทัง้นี ้ร่างหนงัสอืแลกเปลีย่นเร่ืองการเปิดสาํนกังานการกงสลุสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําจงัหวดัภเูก็ตของ

กระทรวงการตา่งประเทศจะเป็นการยืนยนัให้ความเห็นชอบการจดัตัง้สาํนกังานการกลสลุฯ และทัง้สองฝ่ายตกลงให้หนงัสอืทัง้

สองฉบบัประกอบกนัเป็นความตกลงระหวา่งรัฐบาลของทัง้สองประเทศ โดยมุง่หมายให้เกิดผลผกูพนัทางกฎหมายระหวา่งกนั

ตามกฎหมายระหวา่งประเทศ จงึเป็นสนธิสญัญาตามกฎหมายระหวา่งประเทศ และเป็นหนงัสอืสญัญาตามมาตรา 190 ของ

รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย  

 

12. เร่ือง หนังสอืแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจกัรไทยกบัรัฐบาลแห่งบรูไนดารุสซาลามว่าด้วยการยกเว้น

การตรวจลงตราสาํหรับผู้ถอืหนังสือเดนิทางทตูและหนังสอืเดินทางราชการ  

  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบและอนมุตัิตามท่ีกระทรวงการตา่งประเทศ (กต.) เสนอ ดงันี ้ 

  1. เห็นชอบตอ่ร่างหนงัสอืแลกเปลีย่นระหวา่งรัฐบาลแหง่ราชอาณาจกัรไทยกบัรัฐบาลแหง่บรูไน           ดารุส

ซาลามวา่ด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสาํหรับผู้ ถือหนงัสอืเดินทางทตูและหนงัสอืเดินทางราชการ  

   2. อนมุตัิให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการตา่งประเทศ หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายลงนามใน

ร่างหนงัสอืแลกเปลีย่น ตามข้อ 1.  

  3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคาํของร่างหนงัสอืแลกเปลีย่นดงักลา่วในสว่นท่ีไมใ่ช่สาระสาํคญั 

เพ่ือให้สอดคล้องกบัผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้ กต. สามารถดาํเนินการได้โดยไมต้่องนําเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครัง้  
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  สาระสาํคัญของเร่ือง  

  กต. รายงานวา่ ไทยและบรูไนฯ เห็นพ้องท่ีจะจดัทําหนงัสอืแลกเปลีย่น (Exchange of Notes) วา่ด้วยการ

ยกเว้นการตรวจลงตราสาํหรับผู้ ถือหนงัสอืเดินทางทตู และหนงัสอืเดินทางราชการเพ่ืออํานวยความสะดวกในการเดินทางติดตอ่

ประสานงานระหวา่งเจ้าหน้าท่ีและข้าราชการ โดยสองฝ่ายได้เห็นชอบในสาระของร่างหนงัสอืแลกเปลีย่นฯ แล้ว ซึง่มีสาระสาํคญั

สรุปได้ ดงันี ้ 

  1. ร่างหนงัสอืแลกเปลีย่นฯ เป็นเอกสารกําหนดกรอบความร่วมมอืวา่ด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสาํหรับผู้

ถือหนงัสอืเดินทางทตูและหนงัสอืเดินทางราชการระหวา่งกนั เพ่ือกระชบัความสมัพนัธ์ฉนัมิตรและเพ่ืออํานวยความสะดวกในการ

เดินทางเข้า แวะผา่น และพํานกัอยูใ่นดินแดนของทัง้สองประเทศเป็นระยะเวลาไมเ่กิน 30 วนั รวมทัง้กําหนดเง่ือนไขการเดิน

ทางเข้าและออก โดยการดําเนินการดงักลา่วตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการประติบตัิตา่งตอบแทน  

   2. สองฝ่ายสามารถสงวนสทิธิในการปฏิเสธการเข้าเมือง หรือลดระยะเวลาพํานกัของบคุคลท่ีได้รับยกเว้นการ

ตรวจลงตราตามข้อตกลงนีไ้ด้บนพืน้ฐานเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน    การสาธารณสขุ หรือ

ความมัน่คงแหง่ชาติ  

  3. ร่างหนงัสอืแลกเปลีย่นฯ แสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์อนัใกล้ชิดระหวา่งรัฐบาลไทยและบรูไนฯ รวมทัง้จะ

ช่วยอํานวยความสะดวกให้เจ้าหน้าท่ีและข้าราชการไทยในการปฏิบตัิราชการและได้รับประโยชน์ โดยมีระยะเวลาพํานกัในบรูไนฯ 

ได้นานยิ่งขึน้ ทัง้นี ้หนงัสอืแลกเปลีย่นฯ จะมีผลใช้บงัคบัในเวลา 30 วนั นบัจากวนัท่ีได้รับการแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรฉบบั

สดุท้ายผา่นช่องทางทางการทตู และจะมีผลใช้บงัคบัโดยไมกํ่าหนดระยะเวลา               แตภ่าคีฝ่ายใดฝ่ายหนึง่จะตดัสนิใจบอก

เลกิหนงัสอืแลกเปลีย่นฯ ด้วยการแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรผา่นชอ่งทางทางการทตู 30 วนัก่อนการบอกเลกิดงักลา่วมีผลใช้บงัคบั  

 

13. เร่ือง ขอความเหน็ชอบการจัดทาํหนังสือแลกเปลี่ยนสาํหรับดาํเนินโครงการพัฒนาท่าเรือในภมิูภาคอาเซียนอย่าง

ยั่งยนื ภายใต้ความร่วมมือเชิงวิชาการระหว่างอาเซียน-เยอรมนี (ASEAN-German Technical Cooperation Project on 

Sustainable Port Development in the ASEAN Region: SPD) ระยะที่ 2 (Verbal Note) 

  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดงันี ้

  1. เห็นชอบการจดัทําร่างหนงัสอืแลกเปลีย่นสาํหรับดาํเนินโครงการพฒันาทา่เรือในภมูิภาคอาเซียนอยา่ง

ยัง่ยืน ภายใต้ความร่วมมือเชิงวิชาการระหวา่งอาเซียน-เยอรมนี (ASEAN-German Technical Cooperation Sustainable Port 

Development in the ASEAN Region: SPD) ระยะท่ี 2 (Verbal Note) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 3 ปี ตัง้แตเ่ดือนมกราคม 2556 

– ธนัวาคม 2558 

  2. เห็นชอบการจดัทําร่างความตกลงสาํหรับดําเนินโครงการพฒันาทา่เรือในภมูิอาเซยีนอยา่งยัง่ยืน ภายใต้

ความร่วมมือเชิงวิชาการระหวา่งอาเซยีน-เยอรมนี ระยะท่ี 2  (ASEAN-German Technical Cooperation Sustainable Port 

Development in the ASEAN Region: SPD)  

  3. เห็นชอบให้เลขาธิการอาเซยีนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในเอกสารข้างต้นแทนประเทศไทย ทัง้นี ้หากมคีวาม

จําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดงักลา่วในประเด็นท่ีไมใ่ช่หลกัการสาํคญั ให้อยูใ่นดลุยพินิจของเลขาธิการอาเซียนหรือผู้ ท่ี

เลขาธิการอาเซียนมอบหมายเป็นผู้ใช้ดลุยพินิจในเร่ืองนัน้ ๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดยไมต้่องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก 

  4. มอบหมายให้กระทรวงการตา่งประเทศ (กต.) แจ้งสาํนกัเลขาธิการอาเซียนผา่นคณะผู้แทนไทยถาวรประจํา

อาเซยีน ณ กรุงจาการ์ตา เก่ียวกบัการให้ความเห็นชอบของรัฐบาลไทยตอ่ร่างหนงัสอืแลกเปลีย่นฯ และร่างความตกลงฯ และให้

เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในร่างเอกสารดงักลา่ว 
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14. เร่ือง การจดัทาํบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตัง้การปรึกษาหารือทวภิาคีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่ง

ราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือแห่งสาธารณรัฐรวนัดา  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิตามท่ีกระทรวงการตา่งประเทศ (กต.) เสนอ ดงันี ้ 

  1. อนมุตัิการจดัทําบนัทกึความเข้าใจวา่ด้วยการจดัตัง้การปรึกษาหารือทวิภาคีระหวา่ง กต. แหง่ราชอาณาจกัร

ไทยกบั กต. และความร่วมมือแหง่สาธารณรัฐรวนัดา  

   2. อนมุตัิให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการตา่งประเทศหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย ลงนามใน

บนัทกึความเข้าใจดงักลา่ว  

  3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคาํของบนัทกึความเข้าใจดงักลา่วในสว่นท่ีไมใ่ช่สาระสาํคญั 

เพ่ือให้สอดคล้องกบัผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้ กต. สามารถดาํเนินการได้โดยไมต้่องนําเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครัง้   

  สาระสาํคัญของเร่ือง  

  กต. รายงานวา่  

  1. ราชอาณาจกัรไทยกบัสาธารณรัฐรวนัดาได้เห็นชอบให้มกีารจดัทําบนัทกึความเข้าใจวา่ด้วยการจดัตัง้การ

ปรึกษาหารือทวิภาคีระหวา่ง กต. แหง่ราชอาณาจกัรไทย กบั กต. และความร่วมมือแหง่สาธารณรัฐรวนัดา เพ่ือเป็นกลไกในการ

พฒันาความสมัพนัธ์ทวิภาคีระหวา่งกนัตอ่ไปในอนาคต และสาธารณรัฐรวนัดาได้เห็นชอบกบัร่างบนัทกึความเข้าใจดงักลา่ว ซึง่มี

วตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างกรอบการปรึกษาหารืออยา่งเป็นทางการเป็นประจําในระดบัปลดักระทรวงหรือผู้แทน เพ่ือทบทวน

ความสมัพนัธ์ทวิภาคีในทกุมิติ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความร่วมมือด้านการเมือง เศรษฐกิจ การพาณิชย์ วิชาการ วฒันธรรมและ

กงสลุ อนัจะนํามาซึง่การกระชบัความสมัพนัธ์ระหวา่งไทยและรวนัดาให้แนน่แฟ้นยิ่งขึน้แล้ว ทัง้นี ้การปรึกษาหารือภายใต้กรอบ

ของบนัทกึความเข้าใจฉบบันี ้จะสลบักนัจดัขึน้ท่ีประเทศไทยและรวนัดาในระดบัปลดักระทรวงการตา่งประเทศ หรือผู้แทน 

คา่ใช้จา่ยในการเดินทางระหวา่งประเทศจะรับผิดชอบโดยภาคีผู้สง่ ในขณะท่ีคา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการเยือนจะรับผิดชอบโดย

ภาคีผู้ รับ และข้อบทของบนัทกึความเข้าใจฉบบันีจ้ะไมม่ีผลกระทบตอ่สทิธิและพนัธกรณีท่ีมีอยูต่ามสนธิสญัญาและความตกลง

อ่ืน ๆ ซึง่ทัง้สองฝ่ายเป็นภาคีโดยบนัทกึความเข้าใจดงักลา่วจะมีผลใช้บงัคบัในวนัท่ีลงนาม  

   2. กต. พิจารณาแล้วเห็นวา่ ร่างบนัทกึความเข้าใจดงักลา่วเป็นความตกลงระหวา่งหนว่ยงานท่ีไมก่่อให้เกิด

พนัธกรณีในระดบัรัฐบาลภายใต้บงัคบัของกฎหมายระหวา่งประเทศ จึงไมเ่ป็นสนธิสญัญาตามกฎหมายระหวา่งประเทศและไม่

เป็นหนงัสอืสญัญาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย  

 

15. เร่ือง การรับรองเอกสารผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชีย-ยุโรป ครัง้ที่ 11  

  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบและอนมุตัิตามท่ีกระทรวงการตา่งประเทศ (กต.) เสนอ ดงันี ้ 

  1. เห็นชอบตอ่ร่างถ้อยแถลงของประธาน (Chair’s Statement) ฉบบัวนัท่ี 23 ตลุาคม ค.ศ. 2013 สาํหรับการ

ประชมุรัฐมนตรีตา่งประเทศเอเชีย-ยโุรป ครัง้ท่ี 11 [the 11th ASEM Foreign Ministers’ Meeting : ASEM FMM 11]   

   2. อนมุตัิให้ผู้ชว่ยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการตา่งประเทศในฐานะหวัหน้าคณะผู้แทนไทย หรือผู้แทน รับรอง

เอกสารในข้อ 1.  
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  3. หากมีการปรับเปลีย่นถ้อยคาํของร่างเอกสารผลการประชมุ ASEM FMM 11 ท่ีไมส่ง่ผลกระทบตอ่

สาระสาํคญั หรือไมข่ดัตอ่ผลประโยชน์ของประเทศไทยก่อนจะมีการรับรองเอกสารดงักลา่ว ให้ กต. สามารถดาํเนินการได้โดยไม่

ต้องเสนอตอ่คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครัง้  

  ทัง้นี ้ร่างถ้อยแถลงฯ เป็นเอกสารแถลงสรุปผลการประชมุ ASEM FMM 11 โดยประธานการประชมุ เพ่ือเป็น

กรอบการเสริมสร้างความเข้าใจและสง่เสริมความร่วมมอืระหวา่งสมาชิก ASEM ซึง่มีสาระสาํคญัเป็นการแสดงวิสยัทศัน์และ

นโยบายเก่ียวกบัการกระชบัความสมัพนัธ์และขยายความร่วมมือระหวา่งภมูิภาคเอเชียกบัยโุรป ทัง้ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ 

สงัคม และวฒันธรรม รวมทัง้ข้อคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นสาํคญัระหวา่งประเทศ อีกทัง้ ASEM เป็นกรอบการประชมุเพ่ือการหารือ

อยา่งไมเ่ป็นทางการ และไมม่ีพนัธกรณีทางกฎหมายภายใต้การบงัคบัของกฎหมายระหวา่งประเทศ ดงันัน้ ร่างถ้อยแถลงฯ จงึไม่

เข้าขา่ยเป็นหนงัสอืสญัญาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย   

   

16. เร่ือง แถลงข่าวร่วม (Joint Press Statement) ในระหว่างการเยอืนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี

นิวซีแลนด์ 

                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนมุตัิ ตามท่ีกระทรวงการตา่งประเทศ เสนอ ดงันี ้

                   1. เห็นชอบร่างแถลงขา่วร่วมไทย-นิวซีแลนด์ในโอกาสท่ีนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เยือนไทยอยา่งเป็นทางการ 

                   2. อนมุตัิให้นายกรัฐมนตรีร่วมรับรองแถลงขา่วร่วมดงักลา่ว 

                   3. หากมคีวามจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงเอกสารข้างต้นในสว่นท่ีไมใ่ช่สาระสาํคญัและไมข่ดัตอ่ผลประโยชน์ของไทย 

ให้กระทรวงการตา่งประเทศสามารถดาํเนินการได้ โดยไมต้่องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครัง้ 

                   ร่างแถลงข่าวร่วมฯ มีสาระสาํคญัเก่ียวกบัการกระชบัความสมัพนัธ์ระหวา่งสองประเทศ และการตอ่ยอดผลการ

เยือนนิวซีแลนด์อยา่งเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี เมื่อเดือนมีนาคม 2556 รวมทัง้ผลกัดนัความร่วมมือทวิภาคใีนมิตด้ิานตา่ง ๆ 

อาทิ การค้าและการเช่ือมโยงธุรกิจ การศกึษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม และการทอ่งเท่ียวตลอดจนความร่วมมือใน

กรอบพหภุาคี นอกจากนี ้ยงัสะท้อนถึงความสมัพนัธ์และความร่วมมืออนัแนน่แฟ้นตลอด 57 ปี นบัตัง้แตก่ารสถาปนา

ความสมัพนัธ์ทางการทตูระหวา่งไทยและนิวซีแลนด์ 

                    ทัง้นี ้ร่างแถลงขา่วร่วมฯ ไมไ่ด้มีเนือ้หาหรือใช้ถ้อยคาํท่ีก่อให้เกิดพนัธกรณีภายใต้บทบงัคบัของกฎหมายระหวา่ง

ประเทศ จึงไมม่ีประเด็นพิจารณาเก่ียวกบัมาตรา 190 ของรัฐธรรมนญู 

   

17. เร่ือง ขออนุมัตกิารจัดทาํและลงนามหนังสอืแสดงเจตจาํนงระหว่างราชอาณาจกัรไทยกับสหภาพยุโรปว่าด้วย

ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยนื 

                   คณะรัฐมนตรีมีมตอินมุตัิ ตามท่ีกระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา (กก.) เสนอ ดงันี ้

                   1. การจดัทําและลงนามหนงัสอืแสดงเจตจํานงระหวา่งราชอาณาจกัรไทยกบัสหภาพยโุรปวา่ด้วยความร่วมมือด้าน

การทอ่งเท่ียวอยา่งยัง่ยืน ทัง้นี ้หากก่อนลงนามมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างหนงัสอืแสดงเจตจํานงฯ ในสว่นท่ีไมใ่ช่

สาระสาํคญัให้ กก. พิจารณาดาํเนินการในเร่ืองนัน้ ๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดยไมต้่องนําเสนอคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาอีกครัง้ 

                   2. ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬาเป็นผู้ลงนามในหนงัสอืแสดงเจตจํานงฯ (โดยระบตุาํแหนง่) ใน

โอกาสการเยือนไทยของนาย Antonio Tajani รองประธานคณะกรรมาธิการยโุรป และกรรมาธิการด้านอตุสาหกรรมและกิจการ

วิสาหกิจและคณะ ในวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2556 

                   หนังสือแสดงเจตจาํนงฯ มีสาระสาํคัญ ดงันี ้

                   1. แลกเปลีย่นข้อมลูการทอ่งเท่ียวของทัง้สองฝ่ายด้านการบริการการทอ่งเท่ียว การพฒันาการทอ่งเท่ียวอยา่งยัง่ยืน 

และการแขง่ขนัด้านการทอ่งเท่ียว 
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                   2. แลกเปลีย่นข้อมลูแนวปฏิบตัิท่ีเป็นเลศิในการพฒันาการทอ่งเท่ียวอยา่งยัง่ยืนของหนว่ยงานด้านการทอ่งเท่ียวของ

ทัง้สองฝ่ายและผู้ ท่ีมีสว่นได้สว่นเสยี รวมถึงฝ่ายวิชาการด้านการอนรัุกษ์และสง่เสริมมรดกทางวฒันธรรมและธรรมชาติ การลงทนุ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม การฝึกอบรม การปรับปรุงการบริการด้านการทอ่งเท่ียว 

                   3. หนงัสอืแสดงเจตจํานงฉบบันีไ้มม่เีจตนาจะก่อให้เกิดสทิธิหรือพนัธกรณีภายใต้กฎหมายระหวา่งประเทศ 

  

 18. เร่ือง คาํพพิากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเกี่ยวกับคดีปราสาทพระวหิาร 

                   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ ตามท่ีสาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ ดงันี ้

                   1. ให้เสนอเร่ืองคาํพิพากษาของศาลยตุิธรรมระหวา่งประเทศเก่ียวกบัคดีปราสาทพระวิหาร ให้ประธานรัฐสภาเพ่ือขอ

เปิดอภิปรายทัว่ไปในท่ีประชมุร่วมกนัของรัฐสภาตามมาตรา 179 ของรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยตอ่ไป 

                   2. รับทราบตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายสรุพงษ์ โตวิจกัษณ์ชยักลุ) และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการตา่งประเทศ 

และคณะดําเนินคดีปราสาทพระวิหารของประเทศไทย รายงาน 

                   3. ให้คณะท่ีปรึกษากฎหมายศกึษารายละเอียดและสาระสาํคญัของคําพิพากษาเพ่ือนําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ไปประกอบการพิจารณาดาํเนินการของรัฐบาลตอ่ไป ตอ่จากนัน้ฝ่ายไทยและกมัพชูาจะต้องเจรจาหารือภายใต้กลไกทวิภาคีท่ีมีอยู ่

เพ่ือให้ได้ข้อยตุิท่ีเป็นท่ียอมรับของทัง้สองฝ่าย โดยจะต้องคํานงึถึงขัน้ตอน และกระบวนการตามกฎหมาย ตลอดจนบทบญัญตัิ

ของรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยด้วย 

                   4. ให้ฝ่ายทหาร ตํารวจ และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายความมัน่คงยงัคงรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดน รักษาอธิปไตย

และดแูลความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สนิของประชาชนในพืน้ท่ีเพ่ือสนัติภาพ สนัติสขุ และความสงบเรียบร้อยดงัท่ีได้ปฏิบตัิมา

โดยตลอด 

                   สาระสาํคัญของเร่ือง 

                   สลค. รายงานวา่ 

                   ตามท่ีศาลยตุิธรรมระหวา่งประเทศกําหนดอา่นคาํพิพากษาเก่ียวกบัคดีปราสาทพระวิหารในวนัท่ี 

11 พฤศจิกายน 2556 เวลาประมาณ 16.00 น. และนายกรัฐมนตรีได้มีบญัชาให้จดัการประชมุคณะรัฐมนตรีใน

วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2556 โดยให้เชิญรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้องกบัความมัน่คง ผู้บญัชาการเหลา่ทพั ผู้

บญัชาการตาํรวจแหง่ชาติ และหวัหน้าสว่นราชการท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมการประชมุตามนยัมาตรา 8 วรรคสอง ของพระราชกฤษฎีกา

วา่ด้วยการเสนอเร่ืองและการประชมุคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ณ ห้องประชมุสเีขยีว ตกึไทยคูฟ้่า ทําเนียบรัฐบาล ซึง่ผลการ

ประชมุมีดงันี ้

                   1. คณะรัฐมนตรีเห็นวา่ เร่ือง คําพิพากษาของศาลยตุิธรรมระหวา่งประเทศเก่ียวกบัคดีปราสาทพระวิหารเป็นเร่ืองท่ีมี

ความออ่นไหว เก่ียวข้องกบัอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ และอยูใ่นความสนใจของประชาชนโดยทัว่ไป ซึง่เข้าขา่ยเป็นกรณีท่ี

เป็นปัญหาสาํคญัเก่ียวกบัการบริหารราชการแผน่ดินท่ีสมควรจะรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก

วฒุิสภาด้วย 

                   2. รองนายกรัฐมนตรี (นายสรุพงษ์ โตวิจกัษณ์ชยักลุ) และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการตา่งประเทศ และคณะ

ดําเนินคดีปราสาทพระวิหารของประเทศไทย สรุปได้วา่ คาํพิพากษาของศาลฯ ให้ความสาํคญักบัการท่ีทัง้ฝ่ายไทยและกมัพชูา

จะต้องเจรจากนั โดยมีประเด็นหลกั ๆ ดงันี ้

                             2.1 ศาลฯ รับฟังข้อตอ่สู้ของฝ่ายไทย และได้ยืนยนัท่ีจะตดัสนิภายในขอบเขตของคาํพิพากษาเดมิเมื่อปี 2505 
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                             2.2 ศาลฯ รับฟังข้อตอ่สู้ของฝ่ายไทย โดยยืนยนัวา่คําพิพากษาเดิมเมื่อปี พ.ศ. 2505 ไมไ่ด้ตดัสนิเก่ียวกบั

ประเด็นเขตแดนระหวา่งไทยกบักมัพชูา ซึง่หมายความวา่ศาลฯ ไมรั่บพิจารณาข้อเรียกร้องของกมัพชูาเหนือพืน้ท่ี 4.6 ตารางกิโลก

เมตร และท่ีสาํคญัศาลฯ ไมไ่ด้ตดัสนิวา่แผนท่ีมาตราสว่น 1 ตอ่ 200,000 ผกูพนักบัไทย โดยผลของคําพิพากษาเมื่อปี พ.ศ. 2505 

                             2.3 ศาลฯ รับตีความเฉพาะในประเด็นท่ีเก่ียวกบัพืน้ท่ีบริเวณใกล้เคียงปราสาทพระวิหาร (vicinity) ตามคาํ

พิพากษาเดิมเมื่อปี 2505 โดยอธิบายวา่ พืน้ท่ีดงักลา่วเป็นพืน้ท่ีขนาดเลก็มาก ซึง่กําหนดขึน้ตามสภาพภมูิศาสตร์ท่ีประกอบขึน้

เป็นยอดเขาพระวิหาร โดยไมไ่ด้กําหนดเส้นเขตแดน และท่ีสาํคญัไมร่วมพืน้ท่ีภมูะเขือ ซึง่ในสว่นของพืน้ท่ีบริเวณใกล้เคียงปราสาท

นี ้ทัง้สองฝ่ายจําเป็นต้องหารือกนัในรายละเอียดตอ่ไปโดยกลไกทวิภาคีท่ีมีอยู ่

                             2.4. ศาลฯ ได้แนะนําให้ทัง้สองฝ่ายให้ความสาํคญักบัการท่ีจะต้องร่วมมือกนัอนรัุกษ์และพฒันาปราสาทพระ

วิหารในฐานะท่ีเป็นมรดกโลก 

 

19. เร่ือง การลงนามหนังสือแสดงเจตจาํนงว่าด้วยการหารือเชิงนโยบายด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ระหว่างสหภาพยุโรปกบัราชอาณาจักรไทย  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิตามท่ีกระทรวงอตุสาหกรรมเสนอ ดงันี ้ 

อนมุตัิการลงนามหนงัสอืแสดงเจตจํานงวา่ด้วยการหารือเชิงนโยบายด้านวิสาหกิตขนาดกลาง 

และขนาดยอ่ม  ระหวา่งสหภาพยโุรปกบัราชอาณาจกัรไทย ทัง้นี ้หากก่อนลงนามมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างหนงัสอื

แสดงเจตจํานงฯ ในสว่นท่ีมใิช่สาระสาํคญั  ให้สาํนกังานสง่เสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) กระทรวงอตุสาหกรรม

หารือร่วมกบักรมสนธิสญัญาและกฎหมายกระทรวงการตา่งประเทศเพ่ือพิจารณาดําเนินการในเร่ืองนัน้ ๆ  แทนคณะรัฐมนตรีโดย

ไมต้่องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครัง้หนึง่  

อนมุตัิให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงอตุสาหกรรมเป็นผู้ลงนามในหนงัสอืแสดงเจตจํานงวา่ด้วยการ 

หารือเชิงนโยบายด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ระหวา่งสหภาพยโุรปกบัราชอาณาจกัรไทย 

  สาระสาํคัญของเร่ือง 

  หนงัสอืแสดงเจตจํานงวา่ด้วยการหารือเชิงนโยบายด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ระหวา่งสหภาพ

ยโุรปกบัราชอาณาจกัรไทย เป็นข้อตกลงท่ีฝ่ายไทยและฝ่ายสหภาพยโุรปจะร่วมกนัเสริมสร้างความร่วมมือด้านนโยบายการ

พฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม โดยมีกระทรวงอตุสาหกรรมและกิจการวิสาหกิจของสหภาพยโุรป  และกระทรวง

อตุสาหกรรม โดย สสว. เป็นคูภ่าคี  

  หนงัสอืแสดงเจตจํานงดงักลา่ว  มีสาระมุง่เน้นการหารือเพ่ือแลกเปลีย่นข้อมลูในด้านนโยบายการสง่เสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  และการสง่เสริมให้เกิดพนัธมิตรทางธุรกิจระหวา่งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของ

ประเทศไทยและสหภาพยโุรป   

  ทัง้นี ้ หนงัสอืแสดงเจตจํานงฯ ได้ระบใุห้มีการแตง่ตัง้ผู้แทนเพ่ือทําหน้าท่ีดแูลรับผิดชอบประเด็นท่ีกระทบตอ่

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของทัง้สองฝ่ายเป็นการเฉพาะ   อาทิ  การแตง่ตัง้ SME Envoy ในกรณีของสหภาพยโุรป 

รวมทัง้ การแตง่ตัง้เจ้าหน้าท่ีอาวโุสเพ่ือเป็นประธานร่วมในการหารือเชิงนโยบายด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ระหวา่ง

สหภาพยโุรปกบัราชอาณาจกัรไทย  

 

20. เร่ือง การจัดทาํความตกลงในการเป็นประเทศเจ้าภาพจดัการประชุมสมัชชาแห่งภาคสีถาบันป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตระหว่างประเทศ (International Anti – Corruption Commission : IACA) ครัง้ที่ 2 

  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบและอนมุตัิ ตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต

แหง่ชาติ (สาํนกังาน ป.ป.ช.) เสนอ ดงันี ้
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  1. เห็นชอบในหนงัสอืแลกเปลีย่นเพ่ือจดัทําความตกลงในการเป็นประเทศเจ้าภาพของ International Anti – 

Corruption Commission (IACA) และร่างหนงัสอืตอบรับของฝ่ายไทย 

  2. อนมุตัิให้ผู้แทนไทยประจํา IACA เป็นผู้ลงนามในหนงัสอืตอบรับของฝ่ายไทย 

  3. หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขความตกลงในการเป็นประเทศเจ้าภาพฯ ดงักลา่ว ในสว่นท่ีไมใ่ช่

สาระสาํคญัหรือไมข่ดัตอ่ผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้สาํนกังาน ป.ป.ช. ดําเนินการได้โดยไมต้่องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ

พิจารณาอีก 

  สาระสาํคัญของเร่ือง 

  สาํนกังาน ป.ป.ช. รายงานวา่ 

  1. ตามมติคณะรัฐมนตรี (วนัท่ี 4 เมษายน 2554)  ประเทศไทยได้ยื่นภาคยานวุตัิสารมีผลทําให้มีสถานะเป็น

ภาคีความตกลงฯ เมื่อวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2554 และในวโรกาสท่ีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพชัรกิติยาภา เอกอคัรราชทตูวิสามญั

ผู้มีอํานาจเตม็ประจําสาธารณรัฐออสเตรีย ทรงเป็นหวัหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต

แหง่ชาติ ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีสาํนกังาน ป.ป.ช. เข้าร่วมการประชมุสมชัชาแหง่ภาคี IACA ครัง้ท่ี 1 (1st Session of IAC’s 

Assembly of Parties) เมื่อวนัท่ี 29 – 30 พฤศจิกายน 2555 ท่ีประชมุฯ มีมติแตง่ตัง้ให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพชัรกิตยิาภา 

ทรงดํารงตําแหนง่รองประธานกรรมการสมชัชาใหญ่ (Bureau of the Assembly of Parties) และเห็นชอบให้ประเทศไทยเป็น

เจ้าภาพในการประชมุสมชัชาแหง่ภาคี IACA ครัง้ท่ี 2 ตามท่ีประเทศไทยเสนอ 

  2. คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาตใินการประชมุครัง้ท่ี 427 – 85/2555 เมื่อวนัท่ี 4 

ธนัวาคม 2555 มีมตมิอบหมายให้สาํนกังาน ป.ป.ช. ดําเนินการในการเป็นเจ้าภาพจดัการประชมุสมชัชาภาคีแหง่ภาคี IACA ครัง้

ท่ี 2 และในการประชมุครัง้ท่ี 450 – 15/2556 เมื่อวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2556 มีมติเห็นชอบให้มีการจดัการประชมุสมชัชาแหง่ภาคี 

IACA ครัง้ท่ี 2 ระหว่างวนัที่ 9 – 11 ธันวาคม 2556 ตามที่ IACA เสนอ ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ 

กรุงเทพมหานคร (United Nation Conference Center) 

  3. ในการดําเนินการเพ่ือเป็นเจ้าภาพจดัการประชมุดงักลา่วมีความจําเป็นต้องจดัทําความตกลงในการเป็น

ประเทศเจ้าภาพ (Host Country Agreement) ระหวา่งประเทศไทยและ IACA ขึน้ด้วยวิธีการแลกเปลีย่นหนงัสอืระหวา่งกนั 

(Exchange of letters) โดยมีสาํนกังาน ป.ป.ช. เป็นหนว่ยงานเจ้าของเร่ือง และในการตดิตอ่ประสานงาน และดาํเนินการจดัการ

ประชมุฯ ในฐานะท่ีเป็นหนว่ยงานหลกัตามรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยในการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตของประเทศ

ไทย ซึง่สาํนกังาน ป.ป.ช. ได้ดําเนินการเจรจารายละเอียดของความตกลงฯ เรียบร้อยแล้ว โดย IACA ได้มีหนงัสอืแลกเปลีย่นเพ่ือ

จดัทําความตกลงในการเป็นประเทศเจ้าภาพกราบทลูพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพชัรกิติยาภาในฐานะเอกอคัรราชทตูวิสามญั

ผู้มีอํานาจเตม็ประจําสาธารณรัฐออสเตรีย และผู้แทนไทยประจํา IACA ด้วยแล้ว 

 

21. เร่ือง  ขออนุมัตกิารจัดทาํและลงนามหนังสอืแสดงเจตจาํนงว่าด้วยการยกระดับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว

ระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจกัรไทยและกระทรวงการต่างประเทศและพาณิชย์แห่ง

นิวซีแลนด์  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิตามท่ีกระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬาเสนอ ดงันี ้  

อนมุตัิการจดัทําและลงนามหนงัสอืแสดงเจตจํานงวา่ด้วยการยกระดบัความร่วมมือด้านการ 

ทอ่งเท่ียวระหวา่งกระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬาแหง่ราชอาณาจกัรไทยและกระทรวงการตา่งประเทศและพาณิชย์แหง่นิวซีแลนด์ 

ทัง้นี ้หากก่อนลงนามมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างหนงัสอืแสดงเจตจํานงฯ ในสว่นท่ีไมใ่ช่สาระสาํคญั ให้กระทรวงการ

ทอ่งเท่ียวและกีฬาพิจารณาดาํเนินการในเร่ืองนัน้ ๆ  แทนคณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครัง้  

อนมุตัิให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการตา่งประเทศเป็นผู้ลงนามในหนงัสอื 
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แสดงเจตจํานงวา่ด้วยการยกระดบัความร่วมมือด้านการทอ่งเท่ียวระหวา่งกระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬาแหง่ราชอาณาจกัรไทย

และกระทรวงการตา่งประเทศและพาณิชย์แหง่นิวซีแลนด์ (โดยระบตุําแหนง่) ในโอกาสการเยือนไทยของนายจอห์น คย์ี 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการทอ่งเท่ียวนิวซแีลนด์  ระหวา่งวนัท่ี 17-20 พฤศจิกายน 2556 

  ทัง้นี ้ให้กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬาแก้ไขปรับปรุงถ้อยคาํในหนงัสอืฯ ฉบบัภาษาองักฤษให้ครบถ้วนถกูต้อง 

ตรงตามฉบบัภาษาไทย  ก่อนการลงนามตอ่ไปด้วย 

  สาระสาํคัญของเร่ีอง 

  หนงัสอืแสดงเจตจํานงวา่ด้วยการยกระดบัความร่วมมือด้านการทอ่งเท่ียวระหวา่งกระทรวงการทอ่งเท่ียวและ

กีฬาแหง่ราชอาณาจกัรไทยและกระทรวงการตา่งประเทศและพาณิชย์แหง่นิวซีแลนด์  มีสาระสาํคญัดงันี ้ 

พฒันาและสง่เสริมความร่วมมือด้านการทอ่งเท่ียว 

อํานวยความสะดวกด้านการทอ่งเท่ียวและสง่เสริมการเดินทางให้กบัประชาชนของทัง้สอง 

ประเทศ 

สนบัสนนุและแลกเปลีย่นข้อมลูด้านการทอ่งเท่ียว รวมทัง้สถิติและสือ่ประชาสมัพนัธ์ด้านการ 

ทอ่งเท่ียว 

สง่เสริมและยกระดบัการทอ่งเท่ียวและกิจกรรมของทัง้สองประเทศ  

แลกเปลีย่นทางวชิาการ  การสมัมนา และการประชมุเชิงปฏิบตักิารด้านการบริการและการ 

ทอ่งเท่ียว 

แลกเปลีย่นความเห็นด้านการทอ่งเท่ียวภายใต้การสนบัสนนุของคณะกรรมการร่วมระดบัไทย –  

นิวซีแลนด์ 

 

แต่งตัง้ 

22. เร่ือง แต่งตัง้ 

  1. แต่งตัง้กงสุลกิตติมศักดิ์ราชอาณาจกัรสวีเดนประจาํเมืองพัทยา  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิตามท่ีได้รับแจ้งจากสถานเอกอคัรราชทตูราชอาณาจกัรสวเีดนประจําประเทศไทยวา่ 

รัฐบาลราชอาณาจกัรสวเีดนมคีวามประสงค์ขอแตง่ตัง้ นายชชัวาล ศภุชยานนท์ ให้ดาํรงตาํแหนง่กงสลุกิตตมิศกัดิ์ราชอาณาจกัร

สวีเดนประจําเมืองพทัยาคนใหม ่โดยมีเขตกงสลุครอบคลมุเมืองพทัยา สบืแทน     นายสญัญา วรีะไวทยะ ซึง่เกษียณอาย ุตามท่ี

กระทรวงการตา่งประเทศเสนอ  

 

  2. แต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดาํรงตาํแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒ ิ(กระทรวง

สาธารณสุข) 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญั สงักดักระทรวงสาธารณสขุ ให้ดํารงตําแหนง่

ประเภทวิชาการระดบัทรงคณุวฒุิ จํานวน 2 ราย ตัง้แตว่นัท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนสมบรูณ์ ตามท่ีกระทรวงสาธารณสขุเสนอ ดงันี ้ 

   1. นายอภิชาต อภิวฒันพร ผู้ อํานวยการโรงพยาบาล (ผู้ อํานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)) โรงพยาบาลสกลนคร 

สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดัสกลนคร สาํนกังานปลดักระทรวง ดาํรงตาํแหนง่ นายแพทย์ทรงคณุวฒุิ (ด้านเวชกรรรมป้องกนั) 

กลุม่งานเวชกรรมสงัคม โรงพยาบาลสกลนคร สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดัสกลนคร สาํนกังานปลดักระทรวง ตัง้แตว่นัท่ี 1 

สงิหาคม 2556  

   2. นายวีระพล ธีระพนัธ์เจริญ ผู้ อํานวยการโรงพยาบาล (ผู้ อํานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)) โรงพยาบาล

พระนครศรีอยธุยา สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สาํนกังานปลดักระทรวง ดาํรงตําแหนง่ นายแพทย์ทรงคณุวฒุ ิ
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(ด้านเวชกรรม สาขาอายรุกรรม) กลุม่งานอายรุกรรม โรงพยาบาลพระนครศรีอยธุยา สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา สาํนกังานปลดักระทรวง ตัง้แตว่นัท่ี 14 สงิหาคม 2556  

  ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้เป็นต้นไป  

 

แต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดาํรงตาํแหน่งประเภทวชิาการระดับทรงคุณวุฒ ิ(กระทรวงสาธารณสุข)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้นางพชัรี ขนัติพงษ์ นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขา    อายรุกรรม) 

กลุม่งานอายรุกรรม  โรงพยาบาลเชียงรายประชานเุคราะห์ สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดัเชียงราย สาํนกังานปลดักระทรวง ให้

ดํารงตําแหนง่ นายแพทย์ทรงคณุวฒุิ (ด้านเวชกรรม สาขาอายรุกรรม) กลุม่งาน        อายรุกรรม  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ

เคราะห์ สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดัเชียงราย สาํนกังานปลดักระทรวง กระทรวงสาธารณสขุ ตัง้แตว่นัท่ี 19 กรกฎาคม 2556 ซึง่

เป็นวนัท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนสมบรูณ์ ตามท่ีกระทรวงสาธารณสขุเสนอ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้เป็นต้น

ไป  

 

  4. แต่งตัง้กงสุลกิตติมศักดิ์ราชอาณาจกัรเลโซโทประจาํประเทศไทย 

                   คณะรัฐมนตรีมีมตอินมุตัิแตง่ตัง้ นายอภิชาติ สดุแสวง เป็นกงสลุกิตตมิศกัดิ์ราชอาณาจกัรเลโซโทประจําประเทศไทย

คนใหม ่โดยมีเขตกงสลุครอบคลมุประเทศไทย สบืแทน นายรณพงศ์ คํานวณทิพย์ ซึง่ขอลาออกจากตําแหนง่ ตามท่ีกระทรวงการ

ตา่งประเทศเสนอ 

 

 

5. คาํสั่งสาํนักนายกรัฐมนตรีที่  299/2556     เร่ือง  แต่งตัง้คณะกรรมการอาํนวยการจดังานพระศพสมเด็จพระญาณ

สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสัง่สาํนกันายกรัฐมนตรีท่ี  299/2556     เร่ือง  แตง่ตัง้คณะกรรมการอํานวยการ

จดังานพระศพสมเด็จพระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก 

  ด้วยสมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก ได้สิน้พระชนม์ในวนัพฤหสับดีท่ี 24 

ตลุาคม 2556  รัฐบาลจงึรับดาํเนินการจดังานพระศพสมเด็จพระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช  สกลมหาสงัฆปริณายก 

  ดงันัน้ เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ อาศยัอํานาจตามความในมาตรา 

11 (6) แห่งพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  จึงแตง่ตัง้คณะกรรมการอํานวยการจดังานพระศพ

สมเด็จพระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ีดงันี ้

  1.  องค์ประกอบ 

   1.1  คณะที่ปรึกษาฝ่ายบรรพชิต มีดงันี ้ สมเดจ็พระมหารัชมงัคลาจารย์ วดัปากนํา้  สมเด็จพระ

มหาวีรวงศ์ วดัสมัพนัธวงศาราม   สมเด็จพระมหามนีุวงศ์ วดัราชบพิธสถิตมหาสมีาราม สมเดจ็พระวนัรัต วดับวรนิเวศวิหาร 

สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ วดัสทุศันเทพวราราม สมเด็จพระธีรญาณมนีุ วดัเทพศิรินทราวาส   สมเดจ็พระพทุธชินวงศ์ วดัพิชย

ญาติการาม พระพรหมเวที วดัไตรมิตรวิทยาราม พระพรหมวชิรญาณ วดัยานนาวา พระพรหมเมธาจารย์ วดับรุณศิริมาตยาราม 

พระพรหมสธีุ วดัสระเกศ พระวิสทุธิวงศาจารย์ วดัปากนํา้  พระพรหมเมธี วดัสมัพนัธวงศาราม    พระพรหมมนีุ วดัราชบพิธสถิต

มหาสมีาราม    พระพรหมดิลก วดัสามพระยา พระพรหมบณัฑิต วดัประยรุวงศาวาส พระธรรมวราภรณ์ วดัเครือวลัย์ พระธรรมธชั

มนีุ วดัปทมุวนาราม   พระธรรมบณัฑิต วดัพระราม 9 กาญจนาภิเษก  เจ้าคณะภาคทกุภาค (ทัง้ 2 นิกาย)   เจ้าคณะจงัหวดัทกุ

จงัหวดั (ทัง้ 2 นิกาย)    อธิการบดีมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั  อธิการบดีมหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั   เจ้าคณะ

ใหญ่จีนนิกาย เจ้าคณะใหญ่อนมันิกาย    
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   1.2 คณะที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส มีดงันี ้ พลเรือเอก หมอ่มเจ้าปสุาณ สวสัดิวตัน์                  หม่อม

เจ้ามงคลเฉลมิ ยคุล นายเชาวน์ ณศีลวนัต์ นายเกษม วฒันชยั พลตรี หมอ่มราชวงศ์ศภุวฒัย์ เกษมศรี นายอภยั จนัทนจลุกะ นาย

ชชั ชลวร นายสด แดงเอียด             

   1.3  คณะกรรมการอาํนวยการจัดงาน มีดงันี ้ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ                

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย์  (นายนิวฒัน์ธํารง บญุทรงไพศาล) เป็นรองประธานกรรมการ 

กรรมการประกอบด้วย รัฐมนตรีวา่การกระทรวงวฒันธรรม เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ราชเลขาธิการ เลขาธิการพระราชวงั 

ปลดักระทรวงกลาโหม ปลดักระทรวงมหาดไทย ปลดักระทรวงวฒันธรรม ปลดักระทรวงศกึษาธิการ ปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

ผู้ อํานวยการสาํนกังานทรัพย์สนิสว่นพระมหากษัตริย์  ผู้ อํานวยการสาํนกังบประมาณ  ปลดักรุงเทพมหานคร ผู้บญัชาการทหาร

สงูสดุ ผู้บญัชาการทหารบก ผู้บญัชาการทหารเรือ ผู้บญัชาการทหารอากาศ ผู้บญัชาการตํารวจแหง่ชาติ รองราชเลขาธิการ  (ทา่น

ผู้หญิงบตุรี วีระไวทยะ) อธิบดีกรมประชาสมัพนัธ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ อธิบดีกรมการศาสนา  อธิบดีกรมศิลปากร นายกพทุธ

สมาคมแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์  ประธานองค์การพทุธศาสนิกสมัพนัธ์แหง่โลก ประธานสภายวุพทุธิกสมาคม

แหง่ชาติ ในพระบรมราชปูถมัภ์  โดยมีปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการและเลขานกุาร ผู้ อํานวยการสาํนกังาน

พระพทุธศาสนาแหง่ชาต ิรองปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี (นางพชัราภรณ์ อินทรียงค์) ผู้จดัการมลูนิธิมหามกฏุราชวิทยาลยั ในพระ

บรมราชปูภมัภ์ ผู้ อํานวยการสาํนกัแผนงานและกิจการพิเศษ สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี  และผู้ อํานวยการสาํนกั

เลขาธิการมหาเถรสมาคม สาํนกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ เป็นกรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร 

  2.  อาํนาจหน้าที่ 

       2.1  พิจารณาแนวทางการจดังานพระศพสมเด็จพระญาณสงัวร สมเด็จพระสงัฆราชสกลมหา 

สงัฆปริณายก 

       2.2  พิจารณามอบหมายการดําเนินงานให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องรับไปดําเนินการ 

       2.3  แตง่ตัง้คณะท่ีปรึกษา คณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ หรือคณะทํางานฝ่ายตา่ง ๆ เพ่ือช่วยเหลอืการ

ปฏิบตัิงานตามท่ีเห็นสมควร 

       2.4  ดําเนินการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

  ทัง้นี ้ ตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป      

 

6. ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบตัิหน้าที่ต่ออกีหน่ึงวาระ 

  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบให้กรรมการผู้ชว่ยรัฐมนตรี ซึง่ครบวาระการดาํรงตาํแหนง่ 1 ปี ในวนัท่ี 11 

พฤศจิกายน 2556 คงอยูป่ฏิบตัิหน้าท่ีตอ่อีกหนึง่วาระ จํานวน 3 ราย ตามท่ีสาํนกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดงันี ้1. นาย

โสภณ เพชรสวา่ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. นายสทิธิชยั กิตตธิเนศวร ผู้ชว่ยรัฐมนตรีประจํา

กระทรวงมหาดไทย 3. นางพวงเพ็ชร ชนุละเอียด ผู้ชว่ยรัฐมนตรีประจํากระทรวง ศกึษาธิการ  

 

แต่งตัง้ผู้ที่จะดาํรงตาํแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (นักบริหารสูง) (สาํนักนายกรัฐมนตรี)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ นายอภิมขุ สขุประสทิธ์ิ กรรมการร่างกฎหมายประจํา (นกักฎหมายกฤษฎีกา

ทรงคณุวฒุิ) สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้ดาํรงตําแหนง่ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สาํนกังานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา สาํนกันายกรัฐมนตรี ตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้

เป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตาํแหนง่ท่ีวา่ง  

 

แต่งตัง้ประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา  
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  คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา 

จํานวน 6 คน เน่ืองจากประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการ จํานวน 6 คน ได้ขอลาออกจากตําแหนง่ ตัง้แตว่นัท่ี 1 

กนัยายน 2556 ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ซึง่มีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้1. นายภาณ ุอทุยัรัตน์ ประธานกรรมการ 2. รอง

ศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ประสงค์ ปราณีตพลกรัง กรรมการ 3. นายนิพนธ์ ฮะกีมี กรรมการ 4. พลตํารวจโท ระพีพฒัน์ ปา

ละวงศ์ กรรมการ 5. นายนิวตัิ สธีุมีชยักลุ กรรมการ 6. นายอศัม์เดช วานิชชินชยั กรรมการ ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 12 พฤศจิกายน 2556 

เป็นต้นไป โดยลาํดบัท่ี 1,2 และ 3 เป็นบคุคลท่ีมีรายช่ืออยูใ่นบญัชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจท่ีกระทรวงการคลงัจดัทําขึน้ ตาม

มาตรา 12/1 แหง่พระราชบญัญตัิคณุสมบตัมิาตรฐานสาํหรับกรรมการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 ซึง่แก้ไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบญัญตัคิณุสมบตัิมาตรฐานสาํหรับกรรมการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2550  
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