
 วนันี ้(11 กมุภาพนัธ์  2557) เม่ือเวลา 10.00  น. ณ กองบญัชาการกองทพัอากาศ (บก.ทอ.)  

ดอนเมือง กรุงเทพฯ นางสาวย่ิงลกัษณ์ ชินวตัร   นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม เป็น

ประธานการประชมุคณะรัฐมนตรี ซึง่ผลการประชมุสรุปสาระสําคญั ดงันี ้

 1.  เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตัง้สมาชิกวฒุิสภาเป็นการทัว่ไป พ.ศ. …. 

 2.  เร่ือง  ขอรับการสนบัสนนุงบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบ 

   กลาง รายการเงินสํารองจา่ยเพ่ือกรณีฉกุเฉินหรือจําเป็น เพ่ือเป็นคา่ใช้จา่ยในการ

   ปฏิบตัภิารกิจชว่ยเหลือประชาชนผู้ประสบอทุกภยัและคา่ใช้จา่ยในการซอ่มแซม

   อาคารท่ีทําการท่ีพกัอาศยั และทรัพย์สินของทางราชการท่ีได้รับความเสียหาย

   จากสถานการณ์อทุกภยั 

 3.  เร่ือง  ร่างประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง ลดอตัราภาษีสรรพสามิต )ฉบบัท่ี (..  

 4.  เร่ือง   ขออนมุตัใิช้งบประมาณเป็นคา่ใช้จา่ยการจดังานพระศพสมเดจ็พระญาณสงัวร 

   สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก   

 5.  เร่ือง  รัฐบาลสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนามขอเสนอแตง่ตัง้เอกอคัรราชทตูประจํา 

   ประเทศไทย 

 6.  เร่ือง  การแตง่ตัง้กงสลุกิตตมิศกัดิ์สหราชอาณาจกัรประจําเมืองพทัยา 

 7.  เร่ือง  รัฐบาลสาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมาร์ เสนอขอแตง่ตัง้เอกอคัรราชทตูประจํา

   ประเทศไทย 

 8.  เร่ือง  การแตง่ตัง้กงสลุใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จงัหวดัเชียงใหม ่ 

 

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

 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 ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตัง้สมาชิกวุฒสิภาเป็นการท่ัวไป พ.ศ. …. 

                   คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตัง้สมาชิกวฒุิสภาเป็นการ

ทัว่ไป พ.ศ. …. ท่ีสํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีสํานกังาน

คณะกรรมการการเลือกตัง้ (ลต.) เสนอ 

                   สาระสาํคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 

                   1. กําหนดให้ร่างพระราชกฤษฎีกานีมี้ผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัประกาศในราชกิจจานเุบกษา           

(ร่างมาตรา 2)  

                   2. กําหนดให้มีการเลือกตัง้สมาชิกวฒุิสภาเป็นการเลือกตัง้ทัว่ไป ในวนัท่ี 30 มีนาคม 2557 

(ร่างมาตรา 3) 

 

2. เร่ือง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบกลาง 

รายการเงนิสาํรองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจาํเป็น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัตภิารกิจ

ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารท่ีทาํการท่ีพักอาศัย 

และทรัพย์สินของทางราชการท่ีได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัย 

                    คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบขอรับการสนบัสนนุงบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 งบกลาง รายการเงินสํารองจา่ยเพ่ือกรณีฉกุเฉินหรือจําเป็น เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายในการปฏิบตัิ

ภารกิจชว่ยเหลือประชาชนผู้ประสบอทุกภยัและคา่ใช้จา่ยในการซ่อมแซมอาคารท่ีทําการท่ีพกัอาศยั และ

ทรัพย์สินของทางราชการท่ีได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อทุกภยั ตามท่ีสํานกัเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี (สลน.) เสนอ   

                    ทัง้นี ้ให้สํานกังานตํารวจแหง่ชาต ิ(ตช.) ใช้จา่ยงบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2556 งบกลาง รายการเงินสํารองจา่ยเพ่ือกรณีฉกุเฉินหรือจําเป็น ท่ีกระทรวงการคลงัอนมุตัใิห้กนัเงิน

ไว้เบกิเหล่ือมปีแล้ว จํานวน 19,633,809 บาท เพ่ือเป็นคา่ใช้จา่ยในการปฏิบตัภิารกิจชว่ยเหลือประชาชนผู้

ประสบอทุกภยัและคา่ใช้จา่ยในการซ่อมแซมอาคารท่ีทําการ ท่ีพกัอาศยั และทรัพย์สินของทางราชการท่ี

ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อทุกภยั โดยให้ ตช. ขอทําความตกลงกบัสํานกังบประมาณ (สงป.) 

โดยตรง เม่ือคณะกรรมการการเลือกตัง้ (กกต.) พิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้จ่ายงบประมาณดงักลา่ว

แล้ว ตามความเห็นของสํานกังบประมาณ 

 

3. เร่ือง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต )ฉบับท่ี (..  

  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง ลดอตัราภาษีสรรพสามิต 

)ฉบบัท่ี  (..  โดยขยายระยะเวลาการปรับอตัราภาษีสรรพสามิตนํา้มนัดีเซลออกไปอีก 1 เดือน คือตัง้แตว่นัท่ี 

1 มีนาคม 2557  ถึง 31  มีนาคม 2557   



  สาระสาํคัญของร่างประกาศ  เป็นการกําหนดให้ขยายเวลาการปรับลดอตัราภาษี

สรรพสามิตนํา้มนัดีเซลท่ีมีปริมาณ กํามะถนัไมเ่กินร้อยละ 0.005 โดยนํา้หนกั ในอตัราภาษี 0.005 บาทตอ่

ลิตร และนํา้มนัดีเซลท่ีมีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมนัผสมอยูไ่มน้่อยกวา่ร้อยละ 4 ใน

อตัราภาษี 0.005 บาทตอ่ลิตร ออกไปอีก 1 เดือน คือตัง้แตว่นัท่ี 1 มีนาคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 

 

4. เร่ือง  ขออนุมัตใิช้งบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายการจัดงานพระศพสมเดจ็พระญาณสังวร สมเดจ็

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก   

  คณะรัฐมนตรีมีมตพิิจารณาอนมุตังิบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉกุเฉินหรือจําเป็น จํานวน 20,000,000 บาท เพ่ือเป็นคา่ใช้จา่ยใน

การจดังานบําเพ็ญพระกศุลพระศพสมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก  

นบัตัง้แตว่นัสิน้พระชนม์ถึงวนัครบ 100 วนั  

 

5. เร่ือง รัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามขอเสนอแต่งตัง้เอกอัครราชทูตประจาํประเทศ

ไทย 

  คณะรัฐมนตรีมีมตอินมุตัิตามท่ีได้รับรายงานจากสถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงฮานอย วา่ 

รัฐบาลสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนามมีความประสงค์ขอแตง่ตัง้ นายเหวียน เติ๊ต ถัญ่ (Mr. Nguyen Tat 

Thanh)  ให้ดํารงตําแหนง่เอกอคัรราชทตูวิสามญัผู้ มีอํานาจเตม็แหง่สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนามประจํา

ประเทศไทยคนใหม่  โดยมีถ่ินพํานกั ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายโง ดึก๊ ทัง้ (Mr. Ngo Duc Thang) 

ตามท่ีกระทรวงการตา่งประเทศเสนอ  

 

6. เร่ือง การแต่งตัง้กงสุลกิตตมิศักดิ์สหราชอาณาจักรประจาํเมืองพัทยา 

  คณะรัฐมนตรีมีมตอินมุตัแิตง่ตัง้ นายอลัเบร์ิต อาร์เทอร์ เอลสนั (Mr. Albert Arthur 

Elson) เป็นกงสลุกิตตมิศกัดิ์สหราชอาณาจกัรประจําเมืองพทัยา โดยมีเขตกงสลุครอบคลมุเมืองพทัยาและ

จงัหวดัชลบรีุ ตามท่ีกระทรวงการตา่งประเทศเสนอ  

 

7. เร่ือง รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เสนอขอแต่งตัง้เอกอัครราชทูตประจาํประเทศ

ไทย 

  คณะรัฐมนตรีมีมตอินมุตัิตามท่ีได้รับแจ้งจากสถานเอกอคัรราชทตูสาธารณรัฐแหง่สหภาพ

เมียนมาร์ ประจําประเทศไทยวา่  รัฐบาลสาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมาร์มีความประสงค์ขอแตง่ตัง้  อ ูวีน 

หมอ่ง  (U Win Maung) ให้ดํารงตําแหนง่เอกอคัรราชทตูวิสามญัผู้ มีอํานาจเตม็แหง่สาธารณรัฐแหง่สหภาพ

เมียนมาร์ ประจําประเทศไทยคนใหม่  โดยมีถ่ินพํานกั ณ กรุงเทพมหานคร  สืบแทน อ ูตีน์ วีน์ (U Tin Win) 

ตามท่ีกระทรวงการตา่งประเทศเสนอ 



 

8. เร่ือง การแต่งตัง้กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดเชียงใหม่  

  คณะรัฐมนตรีมีมตอินมุตัแิตง่ตัง้ นายฉาว เส่ียวเหลียง (Mr. Chao Xiaoliang) ให้ดํารง

ตําแหนง่กงสลุใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จงัหวดัเชียงใหม ่โดยมีเขตกงสลุครอบคลมุ 12 จงัหวดั

ภาคเหนือของไทย ได้แก่ จงัหวดัเชียงใหม ่เชียงราย ตาก  นา่น พะเยา  พิษณุโลก แพร่ แมฮ่อ่งสอน  ลําปาง 

ลําพนู  สโุขทยั และอตุรดิตถ์ สืบแทน นายจาง เหวย่ฉาย (Mr.Zhang Weicai) ซึง่เกษียณอายรุาชการ 

ตามท่ีกระทรวงการตา่งประเทศเสนอ   

 

............................................................. 

 


