
  วนันี ้(21 มกราคม 2557) เม่ือเวลา 13.30  น. ณ กองบญัชาการกองทพัอากาศ (บก.ทอ.) 
ดอนเมือง กรุงเทพฯ นางสาวย่ิงลกัษณ์ ชินวตัร   นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม เป็น
ประธานการประชมุคณะรัฐมนตรี ซึง่ผลการประชมุสรุปสาระสําคญั ดงันี ้
 จากนัน้ นายภกัดีหาญส์   หิมะทองคํา และนายชลิตรัตน์ จนัทรุเบกษา  รองโฆษกประจํา
สํานกันายกรัฐมนตรี  ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้

  1.  เร่ือง   สรุปผลสํามะโนการเกษตร  พ .ศ . 2556 
  2.  เร่ือง   การกําหนดสินค้าและบริการควบคมุตามพระราชบญัญัติวา่ด้วยราคา
    สินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 
  3.  เร่ือง  สถานการณ์เศรษฐกิจประจําเดือนพฤศจิกายน และแนวโน้มปี 2556 
    และ 2557 
  4.  เร่ือง  รายงานผลการลงนามบนัทกึความเข้าใจเร่ืองความร่วมมือด้านลิขสิทธ์ิ
    และสิทธิข้างเคียงระหวา่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาและสํานกังาน 
    ลิขสิทธ์ิเกาหลี 
  5.  เร่ือง  การแตง่ตัง้กงสลุกิตตมิศกัดิร์าชอาณาจกัรเดนมาร์กประจําจงัหวดัภเูก็ต
    คนใหม่ 
  6.  เร่ือง  ขออนมุตัแิตง่ตัง้กงสลุกิตตมิศกัดิส์าธารณรัฐไลบีเรียประจําประเทศไทย 
 

***************************************************** 
 เอกสารชุดนีเ้ป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชมุคณะรัฐมนตรีเท่านัน้ 

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบทีสํ่านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
โทร . 0 2280-9000 ต่อ 268 หรือ 436 

สํานกัโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชมุคณะรัฐมนตรี 
ทกุวนัองัคาร หรือวนัทีมี่การประชมุ ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจงัหวดั  
รับฟังไดท้างสถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจงัหวดั 
สํานกัโฆษก   สํานกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. เร่ือง  สรุปผลสาํมะโนการเกษตร  พ.ศ. 2556 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปผลสํามะโนการเกษตร  พ.ศ. 2556 ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (ทก.) เสนอ   
  สาระสาํคัญของเร่ือง 
  ทก.รายงานวา่  ประเทศไทยจดัทําสํามะโนการเกษตรมาแล้ว 5 ครัง้  โดยจดัทําทกุ 10 ปี  
ตามข้อเสนอแนะขององค์การอาหารและเกษตรแหง่สหประชาชาต ิ (FAO)  สํามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556   
เป็นความร่วมมือระหวา่งสํานกังานสถิตแิหง่ชาตแิละกรมสง่เสริมการเกษตร  เพ่ือให้ประเทศไทยมีข้อมลู
โครงสร้างพืน้ฐานทางการเกษตรท่ีสําคญัและแสดงภาพการทําการเกษตรของประเทศได้ถึงระดบัพืน้ท่ีย่อย  
และทราบถึงการเปล่ียนแปลงโครงสร้างด้านการเกษตรในรอบ 10 ปี เพ่ือใช้ในการกําหนดนโยบายวางแผน
และตดิตามประเมินผลการพฒันาด้านการเกษตรทัง้ในระดบัประเทศ และระดบัท้องถ่ิน ซึง่การทําสํามะโน
การเกษตรครัง้นีไ้ด้เก็บรวบรวมข้อมลูโดยการสง่อาสาสมคัรเกษตรหมู่บ้านประมาณ 15,000  คน  และ
เจ้าหน้าท่ีท่ีกรมสง่เสริมการเกษตร 3,000 คน  ออกสมัภาษณ์ผู้ ถือครองทําการเกษตรทกุคนทัว่ประเทศใน
เดือนพฤษภาคม 2556  โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพาขนาดกลาง (Tablet)  ในการเก็บรวบรวมข้อมลูและสรุป
ผลได้ดงันี ้
  1. ผู้ถือครองและเนือ้ท่ีถือครองทาํการเกษตร  
   1.1  ประเทศไทยมีผู้ ถือครองทําการเกษตรทัง้สิน้  ณ วนัสํามะโน (1 พฤษภาคม 
2556)  จํานวน 5.9 ล้านราย (ร้อยละ 25.9 ของครัวเรือนทัง้ประเทศ)  มีเนือ้ท่ีถือครองทําการเกษตรทัง้สิน้  
114.6 ล้านไร่  (เฉล่ีย 19.4 ไร่ตอ่ราย)  ซึง่ผู้ ถือครองและเนือ้ท่ีถือครองทําการเกษตรมีสดัสว่นเพิ่มขึน้จากปี 
2546 ร้อยละ 1.7 
   1.2 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีจํานวนผู้ ถือครองและเนือ้ท่ีถือครองทําการเกษตร
มากท่ีสดุ คือ 2.8 ล้านราย (ร้อยละ 46.5) และ53.5ล้านไร่ (ร้อยละ 46.7) ตามลําดบั และภาคกลางมีผู้ ถือ
ครองทําการเกษตรน้อยท่ีสดุ 0.8 ล้านราย (ร้อยละ 14.3) และมีเนือ้ท่ีถือครอง 19.2 ล้านไร่ (ร้อยละ 16.8) 
                    2. จังหวัดท่ีมีจาํนวนผู้ถือครองทาํการเกษตรสูงสุด 10 อันดับแรก 
                    จงัหวดัท่ีมีจํานวนผู้ ถือครองทําการเกษตรสงูสดุ 10 ลําดบั คือ นครราชสีมา อบุลราชธานี 
และศรีสะเกษ โดย 3 จงัหวดัแรกมีผู้ ถือครองทําการเกษตรเกิน 2 แสนราย (2.60 2.29 2.03 แสนราย 
ตามลําดบั) รองลงมาคือ ขอนแก่น (1.98 แสนราย) นครศรีธรรมราช (1.92 แสนราย) สริุนทร์ (1.87 แสน
ราย) ร้อยเอ็ด (1.81 แสนราย) สกลนคร (1.78 แสนราย) บรีุรัมย์ (1.76 แสนราย) และอดุรธานี (1.57 แสน
ราย) ตามลําดบั 
                    3. ลักษณะการทาํการเกษตร 
                    ผู้ ถือครองทําการเกษตรส่วนใหญ่ทําการเพาะปลกูพืช (ร้อยละ96.4) ซึง่ในจํานวนนี ้          
(ร้อยละ 19.9) มีการทําการเกษตรประเภทอ่ืนร่วมด้วย เช่น เลีย้งปศสุตัว์ เพาะเลีย้งสตัว์นํา้ในพืน้ท่ีนํา้จืด 
หรือทํานาเกลือสมทุร 
                    4. เนือ้ท่ีถือครองทาํการเกษตร จาํแนกตามการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
                    เนือ้ท่ีถือครองทําการเกษตรของประเทศไทยเกินกวา่คร่ึงหนึง่ (ร้อยละ 51.3) เป็นท่ีปลกู
ข้าว รองลงมาคือท่ีปลกูพืชไร่ (ร้อยละ 22.3) ท่ีปลกูยางพารา (ร้อยละ 14.6) ท่ีปลกูพืชยืนต้น/ไม้ผล/สวนป่า 
(ร้อยละ 8.5) และท่ีปลกูพืชผกั สมนุไพร และไม้ดอก ไม้ประดบั (ร้อยละ 0.8) 
                    5. ผู้ถือครองท่ีปลูกข้าว และเนือ้ท่ีเพาะปลูกข้าว 



                    ในปี 2546 -2556 จํานวนผู้ ถือครองทําการเกษตรท่ีปลกูข้าวลดลงจาก 4.0 เหลือ 3.8 ล้าน
ราย ในขณะท่ีเนือ้ท่ีเพาะปลกูข้าวเพิ่มขึน้จาก68.4 เป็น 72.8 ล้านไร่ โดยเพิ่มขึน้มากท่ีข้าวนาปรัง (จากร้อย
ละ 10.9 เป็นร้อยละ 16.2) 
                   6. ผู้ถือครองท่ีปลูกยางพารา และเนือ้ท่ีเพาะปลูกยางพารา 
                    ในปี 2546 -2556 จํานวนผู้ ถือครองท่ีปลกูยางพาราเพิ่มขึน้ จาก6.1 เป็น 11.6 แสนราย 
และเนือ้ท่ีเพาะปลกูยางพาราเพิ่มขึน้จาก 9.6 เป็น16.3 ล้านไร่ โดยพบว่ากวา่คร่ึงหนึง่อยูใ่นภาคใต้ 
(9.5 ล้านไร่) และมีข้อสงัเกตวา่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีเนือ้ท่ีเพาะปลกูยางพาราเพิ่มขึน้เกือบ 7เทา่ 
(จาก 0.2 เป็น 4.3 ล้านไร่) 
  7. การศึกษาของผู้ถือครองทาํการเกษตร  ในปี 2546-2556  ผู้ ถือครองทําการเกษตร
สว่นใหญ่มีระดบัการศกึษาสงูขึน้  คือผู้ ถือครองฯท่ีสําเร็จระดบัมธัยมศกึษามีสดัสว่นเพิ่มขึน้จากร้อยละ  
9.3 เป็นร้อยละ 16.5  ระดบัปริญญาตรี  เพิ่มขึน้จากร้อยละ 1.2  เป็นร้อยละ 2.7 และปวช. / ปวส. ฯ 
เพิ่มขึน้จากร้อยละ 1.6 เป็นร้อยละ 2.8 ตามลําดบั   
  8. รายได้จากผลผลิตทางการเกษตร  ผู้ ถือครองทําการเกษตรมีรายได้จากผลผลิตทาง
การเกษตร ตัง้แต ่100,001 บาทขึน้ไปมากท่ีสดุ (ร้อยละ  28.6) โดยกลุม่นีมี้สดัสว่นเพิ่มขึน้จากปี 2546  ถึง
ร้อยละ 18.9  
  9. หนีส้ินของครัวเรือนผู้ถือครองทาํการเกษตร  ผู้ ถือครองทําการเกษตรเกือบ
คร่ึงหนึง่เป็นครัวเรือนท่ีมีหนีส้ิน (ร้อยละ 42.9) ซึง่ในจํานวนนีมี้หนีส้ินเพ่ือการเกษตรร้อยละ 36.9  (เฉล่ีย 
124,604 บาทตอ่ครัวเรือนท่ีเป็นหนี)้  โดยสว่นใหญ่ร้อยละ 70.9 กู้ เงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร  
 
2. เร่ือง  การกาํหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัตว่ิาด้วยราคาสินค้าและบริการ 
พ.ศ. 2542 
  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบการกําหนดสินค้าและบริการควบคมุปี 2557  จํานวน 43 
รายการ  คงเดมิตอ่ไปในระยะหนึง่  เน่ืองจากปัจจบุนัอยูใ่นชว่งรัฐบาลรักษาการ และการพิจารณาทบทวน
รายการสินค้าและบริการควบคมุเม่ือมีคณะรัฐมนตรีชดุใหม ่ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.)  เสนอ  
  สาระสาํคัญของเร่ือง  
  พณ. รายงานวา่  

1.  ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมตเิม่ือวนัท่ี 21  มกราคม 2556   คณะกรรมการกลางวา่ 
ด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ได้ออกประกาศ กกร. เร่ือง การกําหนดสินค้าและบริการควบคมุปี 2556  
ลงวนัท่ี 23 มกราคม 2556  กําหนดสินค้าและบริการควบคมุ จํานวน 43 รายการ  จําแนกเป็นสินค้า 40 
รายการ  และบริการ 3 รายการ ซึง่มีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 28  มกราคม 2556  และจะครบกําหนดหนึง่ปี
ในวนัท่ี 27  มกราคม 2557   

2. กกร. ซึง่มีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานกรรมการในคราวประชมุ              
ครัง้ท่ี  1/2557  เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2557  ได้มีการพิจารณากําหนดรายการสินค้าและบริการควบคมุปี 
2557  ซึง่ท่ีประชมุมีมตแิละให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดงันี ้  

2.1 กําหนดสินค้าและบริการควบคมุปี 2557  จํานวน 43 รายการ จําแนกเป็นสินค้า  
40 รายการ และบริการ 3 รายการ คงเดมิตอ่ไปในระยะหนึง่เน่ืองจากปัจจบุนัอยูใ่นชว่งรัฐบาลรักษาการ  

2.2 เม่ือมีคณะรัฐมนตรีชดุใหม่ ให้ กกร.  พิจารณาทบทวนการกําหนดรายการสินค้า 



และบริการควบคมุเพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีขดุใหมพ่ิจารณาให้ความเห็นชอบตอ่ไป 
  สําหรับสินค้าและบริการควบคมุ รวม 43 รายการ มีดงันี ้1. กระดาษชําระ กระดาษ
เช็ดหน้า 2. กระดาษทําลกูฟูก กระดาษเหนียว 3. กระดาษพิมพ์และเขียน 4. กระเทียม 5. ก๊าซปิโตรเลียม
เหลว 6. ข้าวเปลือก ข้าวสาร 7. ข้าวโพด 8. ไขไ่ก่ 9. ครีมเทียมข้นหวาน นมข้น นมคืนรูป นมแปลงไขมนั 
10. เคร่ืองชัง่วดัอตัราสว่นร้อยละของแป้งในหวัมนั 11. เคร่ืองตรวจสอบคณุภาพข้าว 12. เคร่ืองแบบ
นกัเรียน 13. เคร่ืองวดัความชืน้ข้าว 14. เคร่ืองสบูนํา้ 15. นมผง นมสด 16. นํา้ตาลทราย 17. นํา้มนั และ
ไขมนัท่ีได้จากพืชหรือสตัว์ทัง้ท่ีบริโภคได้หรือไมไ่ด้ 18. นํา้มนัเชือ้เพลิง 19. แบตเตอร่ีรถยนต์ 20. ปุ๋ ย 21. 
ปนูซีเมนต์ 22. แป้งสาลี 23. ผงซกัฟอก 24. ผลปาล์มนํา้มนั 25. ผ้าอนามยั 26. มนัสําปะหลงั และ
ผลิตภณัฑ์  27. เม็ดพลาสติก 28. ยางรถจกัรยานยนต์ ยางรถยนต์ 29. ยาป้องกนัหรือกําจดัศตัรูพืชหรือโรค
พืช 30. ยารักษาโรค 31. เย่ือกระดาษ 32. รถเก่ียวข้าว 33. รถจกัรยานยนต์ รถยนต์นัง่ รถยนต์บรรทกุ 34. 
รถไถนา 35. สายไฟฟ้า 36. สกุร เนือ้สกุร 37. หวัอาหารสตัว์ อาหารสตัว์ 38. เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ 
เหล็กแผน่ เหล็กเส้น 39. อาหารก่ึงสําเร็จรูปบรรจภุาชนะผนกึ 40. อาหารในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิท 41. การ
ให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธ์ิเพลงเพ่ือการค้า 42. บริการทางการเกษตร 43. บริการรับฝากสินค้าหรือ
บริการให้เชา่สถานท่ีเก็บสินค้า  
 
3. เร่ือง สถานการณ์เศรษฐกิจประจาํเดือนพฤศจิกายน และแนวโน้มปี 2556 และ 2557 
  คณะรัฐมนตรีมีมตรัิบทราบสถานการณ์เศรษฐกิจประจําเดือนพฤศจิกายน และแนวโน้มปี 
2556 และ 2557 ตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ(สศช.) เสนอ  
ดงันี ้  

1.  ภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือนพฤศจิกายน   
         เคร่ืองชีเ้ศรษฐกิจสําคญั ๆ  สว่นใหญ่ยงัปรับตวัลดลง  โดยเฉพาะดชันีความ 
เช่ือมัน่ของผู้บริโภคและภาคธุรกิจ  ปริมาณการผลิตและจําหนา่ยรถยนต์ในประเทศ  ในขณะท่ีภาคการ
ทอ่งเท่ียวเร่ิมชะลอตวัตามการลดลงของจํานวนนกัทอ่งเท่ียวท่ีเดนิทางผา่นดา่นสวุรรณภมูิและดอนเมืองซึง่
สอดคล้องกบัการแจ้งเตือนของประเทศตา่งๆ  ท่ีให้นกัท่องเท่ียวหลีกเล่ียงพืน้ท่ีการชมุนมุ  อยา่งไรก็ตาม
จํานวนนกัทอ่งเท่ียวท่ีเดนิทางผา่นดา่นอ่ืนๆ  ยงัขยายอยา่งตอ่เน่ือง ทําให้จํานวนนกัท่องเท่ียวรวม ณ วนัท่ี 
22 ธนัวาคม 2556  อยูใ่นระดบัใกล้เคียงกบัเป้าหมายทัง้ปีท่ี 26.2  ล้านคน  ในขณะท่ีเสถียรภาพเศรษฐกิจ
ยงัอยูใ่นเกณฑ์ท่ีนา่พอใจ  ทัง้ในด้านอตัราเงินเฟ้อและอตัราการว่างงานท่ีอยูใ่นเกณฑ์ต่ํา  
  2. สถานการณ์เศรษฐกิจโลกหลายประเทศมีแนวโน้มการปรับตวัดีขึน้ของเศรษฐกิจ 
ตอ่เน่ืองจากไตรมาสท่ีสามของปี  โดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ  มีสญัญาณการฟืน้ตวัดีขึน้ตอ่เน่ืองทัง้ภาคการผลิต
และอสงัหาริมทรัพย์  และอตัราการว่างงานลดลง สง่ผลให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ตดัสินใจลดขนาดของ
มาตรการขยายปริมาณเงินลง โดยจะเร่ิมดําเนินการในเดือนมกราคมปี 2557  สว่นเศรษฐกิจกลุม่ประเทศยู
โรโซนฟืน้ตวัจากภาวะความถดถอยทางเศรษฐกิจอย่างช้า   ๆ โดยยงัคงมีความเปราะบางของอปุสงค์
ภายในประเทศและมีแรงกดดนัจากภาวะเงินฝืด  ในขณะท่ีเศรษฐกิจฯญ่ีปุ่ นขยายตวัดีขึน้จากการสง่ออก
และการใช้จา่ยภายในประเทศ และเศรษฐกิจจีนยงัคงขยายตวัได้ดีในระดบัสงู   โดยล่าสดุ  เม่ือวนัท่ี 18  
ธนัวาคม 2556  ธนาคารกลางสหรัฐฯ  ตดัสินใจลดขนาดของมาตรการขยายปริมาณเงินลงจาก 8.5  หม่ืน
ล้านดอลลาร์ สรอ. ตอ่เดือนเป็น 7.5  หม่ืนล้านดอลลาร์ สรอ. ตอ่เดือน มีผลตัง้แตเ่ดือนมกราคม 2557 
  3. แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2556 และ 2557 



   1) เศรษฐกิจไทยในปี 2556  มีแนวโน้มขยายตวัร้อยละ 3.0  อตัราเงินเฟ้อทัว่ไป
เฉล่ียทัง้ปีอยูท่ี่ร้อยละ 2.4  และบญัชีเดนิสะพดัขาดดลุร้อยละ 0.9  ของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ 
   2)  เศรษฐกิจไทยในปี 2557  มีแนวโน้มขยายตวัในช่วงร้อยละ 4.0-5.0  อตัรา
เงินเฟ้อทัว่ไปเฉล่ียทัง้ปีอยูใ่นชว่งร้อยละ 2.1-3.1  และบญัชีเดนิสะพดัขาดดลุร้อยละ 0.6 ของผลิตภณัฑ์
มวลรวมในประเทศ อยา่งไรก็ดีการประมาณการอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจดงักลา่วอยู่บนสมมตฐิาน
การเบกิจ่ายจากแผนบริหารจดัการทรัพยากรนํา้ไมต่ํ่ากว่า  46,5000  ล้านบาทและการเบกิจา่ยภายใต้
แผนการลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคมและขนส่งไมต่ํ่ากวา่ 112,000  ล้านบาท ซึง่ภายใต้การ
ประมาณการดงักลา่ว การลงทนุภาครัฐในปี 2557  มีแนวโน้มท่ีจะขยายตวัร้อยละ 12.0  แตห่ากการ
เบกิจา่ยในโครงการลงทนุดงักลา่วไมส่ามารถเกิดขึน้ได้ในปี 2557  จะสง่ผลให้การลงทนุภาครัฐขยายตวั
เพียงร้อยละ 3.0  และการขยายตวัทางเศรษฐกิจทัง้ปีลดลงจากการประมาณการในการแถลงขา่วเม่ือวนัท่ี 
18  พฤศจิกายน 2556 ประมาณร้อยละ 0.4 
 
4. เร่ือง รายงานผลการลงนามบันทกึความเข้าใจเร่ืองความร่วมมือด้านลิขสิทธ์ิและสิทธิข้างเคียง
ระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาและสาํนักงานลิขสิทธ์ิเกาหลี 
  คณะรัฐมนตรีมีมตรัิบทราบผลการลงนามบนัทกึความเข้าใจเร่ืองความร่วมมือด้านลิขสิทธ์ิ
และสิทธิข้างเคียงระหวา่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาและสํานกังานลิขสิทธ์ิเกาหลี ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ 
(พณ.) เสนอ 
  สาระสาํคัญของเร่ือง 
  บนัทกึความเข้าใจฯ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือสง่เสริมความร่วมมือด้านการคุ้มครองลิขสิทธ์ิและ
ป้องปรามการละเมิดลิขสิทธ์ิ ตลอดจนสง่เสริมอตุสาหกรรมวฒันธรรมของทัง้สองประเทศผา่นการหารือ
แลกเปล่ียนความรู้ความเข้าใจระหวา่งผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ครอบคลมุความร่วมมือด้านตา่ง ๆ เชน่ การแลกเปล่ียน
ข้อมลู การจดัการประชมุหารือระดบัอธิบดีหรือระดบัผู้บริหารชัน้สงูและระดบัเจ้าหน้าท่ี การแลกเปล่ียน
ผู้ เช่ียวชาญและเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีปฏิบตังิานด้านลิขสิทธ์ิ เป็นต้น มีผลเป็นระยะเวลา 3 ปี นบัจากวนัท่ีลง
นาม และจะตอ่อายโุดยอตัโนมตั ิเว้นแตจ่ะมีผู้ เข้าร่วมฝ่ายใดฝ่ายหนึง่แจ้งความประสงค์ท่ีจะยกเลิกความ
ร่วมมือฉบบันีเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างน้อย 6 เดือน ก่อนบนัทกึความเข้าใจฯ จะมีกําหนดสิน้สดุ 
  
 
5. เร่ือง การแต่งตัง้กงสุลกติตมิศักดิ์ราชอาณาจักรเดนมาร์กประจาํจังหวัดภูเก็ตคนใหม่ 
  คณะรัฐมนตรีมีมตอินมุตัแิตง่ตัง้ นาย เซอเริน นทุซ์ฮอร์น เฮเดอ (Mr.Soren Nutzhorn 
Hede) เป็นกงสลุกิตตมิศกัดิ์ราชอาณาจกัรเดนมาร์กประจําจงัหวดัภเูก็ต โดยมีเขตกงสลุครอบคลมุจงัหวดั
ภเูก็ต กระบ่ี และพงังา สืบแทน นายเคนแนร์ท เบอร์เยอ รอนนี คาร์ลสนั (Mr.Kennerth Boerje Ronny 
Karlsson) ซึง่เกษียณอาย ุตามท่ีกระทรวงการตา่งประเทศ (กต.) เสนอ 
 
6. เร่ือง ขออนุมัตแิต่งตัง้กงสุลกิตตมิศักดิ์สาธารณรัฐไลบีเรียประจาํประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมตอินมุตัแิตง่ตัง้ นายโชตรัิส ชวนิชย์ เป็นกงสลุกิตตมิศกัดิส์าธารณรัฐ
ไลบีเรียประจําประเทศไทยคนใหม ่โดยมีเขตกงสลุครอบคลมุประเทศไทย ตามท่ีกระทรวงการตา่งประเทศ 
(กต.) เสนอ 

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


