
   วนันี ้(8 เมษายน 2557) เม่ือเวลา 11.00  น. ณ ห้องห้วยจรเข้  โรงเรียนนายร้อยตํารวจ               
สามพราน อําเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม  นางสาวย่ิงลกัษณ์ ชินวตัร   นายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชมุคณะรัฐมนตรี ซึง่ผลการประชมุสรุปสาระสําคญั 
ดงันี ้
 1.  เร่ือง  การกําหนดอตัราคา่จ้างตามมาตรฐานฝีมือ [ประกาศคณะกรรมการคา่จ้าง 
   เร่ือง อตัราคา่จ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2557] 
 2.  เร่ือง  ร่างประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง ลดอตัราภาษีสรรพสามิต (ฉบบัท่ี ..) 
 3.   เร่ือง   การแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหากรรมการกํากบักิจการพลงังาน 
 4.  เร่ือง   แตง่ตัง้กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์   
   (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร)   
 5.  เร่ือง  รัฐบาลบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาเสนอขอแตง่ตัง้เอกอคัรราชทตูประจํา 
   ประเทศไทย 
 6.  เร่ือง  การเสนอแตง่ตัง้กรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทนุตามพระราชบญัญัติ
   อ้อยและนํา้ตาลทราย พ.ศ. 2527  
 7.  เร่ือง การแตง่ตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญัประเภทวิชาการระดบัทรงคณุวฒุิ  
   (กระทรวงการคลงั)  
 8.  เร่ือง  การแตง่ตัง้ผู้ทรงคณุวฒุิ ผู้แทนสถาบนั องค์การอิสระและบคุคลอ่ืน เป็นกรรมการ
   ในคณะกรรมการผงัเมือง 
 

***************************************************** 
 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 การกาํหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ [ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เร่ือง อัตรา
ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2557] 
  คณะรัฐมนตรีมีมตรัิบทราบประกาศคณะกรรมการคา่จ้าง เร่ือง อตัราคา่จ้างตาม
มาตรฐานฝีมือ (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2557 ตามท่ีกระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และประกาศ 
ในราชกิจจานเุบกษาตอ่ไป ทัง้นี ้ให้มีผลใช้บงัคบัเม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวนันบัแตว่นัประกาศใน 
ราชกิจจานเุบกษาเป็นต้นไป 
  สาระสาํคัญของเร่ือง 
  รง. รายงานวา่ ในการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดท่ี 19 ครัง้ท่ี 3/2556  
เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2556 มีมตเิห็นชอบให้กาํหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือรวม 5 กลุ่มอาชีพ 13 
สาขาอาชีพ ดงันี ้ 
  

กลุ่มสาขาอาชีพ/สาขาอาชีพ 
อัตราค่าจ้างไม่น้อยกว่าวันละ (บาท) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
(1) ช่างอุตสาหการ 
    (1.1) ชา่งเช่ือมทอ่พอลิเอทีลีนความหนาแน่นสงู 
 

 
460 ไมมี่ระดบั 2 และ 3 

    (1.2) ชา่งประกอบท่อ 400 ไมกํ่าหนดอตัราคา่จ้าง 
    (1.3) ชา่งทําแมพ่ิมพ์ฉีดโลหะ 480 ไมกํ่าหนดอตัราคา่จ้าง 
(2) ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ 
    (2.1) ชา่งสีเคร่ืองเรือน 
 

350 450 
ไมกํ่าหนด

อตัราคา่จ้าง 

(3) ช่างก่อสร้าง 
    (3.1) ชา่งหินขดั 

400 
ไมกํ่าหนดอตัราคา่จ้าง 

    (3.2) ชา่งฉาบยิปซมั 400 ไมกํ่าหนดอตัราคา่จ้าง 
    (3.3) ชา่งมงุหลงัคากระเบือ้งคอนกรีต 400 510 620 
(4) ช่างเคร่ืองกล 
    (4.1) ชา่งบํารุงรักษารถยนต์ 

340 400 ไมมี่ระดบั 3 

    (4.2) ชา่งซอ่มเคร่ืองยนต์ดีเซล 360 445 530 
    (4.3) ชา่งเคร่ืองปรับอากาศรถยนต์ขนาดเล็ก 360 445 530 
(5) ภาคบริการ 
    (5.1) นกัสง่เสริมสขุภาพแบบองค์รวม 
           สปาตะวนัตก (สคุนธบําบดั) 

540 715 ไมมี่ระดบั 3 

    (5.2) นกัสง่เสริมสขุภาพแบบองค์รวม 
           สปาตะวนัตก (วารีบําบดั) 

565 750 ไมมี่ระดบั 3 

    (5.3) นกัสง่เสริมสขุภาพแบบองค์รวม 615 815 ไมมี่ระดบั 3 



           สปาตะวนัตก (โภชนบําบดั) 
 
 
2. เร่ือง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ..) 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลกัการร่างประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง ลดอัตราภาษี
สรรพสามิต (ฉบบัท่ี ..)  ตามท่ีกระทรวงการคลงั (กค.) เสนอ  โดยขยายระยะเวลาการปรับอตัราภาษี
สรรพสามิตนํา้มนัดีเซลออกไปอีก 1 เดือน คือตัง้แตว่นัท่ี 1พฤษภาคม 2557 ถึง
วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2557  และให้ดําเนินการตอ่ไปได้ เม่ือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการ
เลือกตัง้แล้ว   
                   ทัง้นี ้กค. เสนอวา่ เน่ืองจากมาตรการของรัฐบาลในการปรับลดอตัราภาษีนํา้มนัดีเซลจะ
สิน้สดุลงในวนัท่ี 30 เมษายน 2557 แตโ่ดยท่ีขณะนีร้าคาขายปลีกนํา้มนัยงัคงมีราคาสงู ซึง่หากมี                  
การปรับเพิ่มอตัราภาษีนํา้มนัดีเซลในระยะนีจ้ะทําให้ประชาชนมีภาระคา่ใช้จา่ยเพิ่มสงูขึน้อีก ดงันัน้ เพ่ือ
เป็นการบรรเทาภาระคา่ครองชีพของประชาชน จงึเห็นควรขยายเวลาการปรับลดอตัราภาษีสรรพสามิต
นํา้มนัดีเซลท่ีมีปริมาณกํามะถนัไมเ่กินร้อยละ 0.005 โดยนํา้หนกั ในอตัราภาษี 0.005 บาทตอ่ลิตร และ
นํา้มนัดีเซลท่ีมีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรอไขมนัผสมอยูไ่มน้่อยกวา่ร้อยละ 4 ในอตัรา
ภาษี 0.005 บาทตอ่ลิตร ออกไปอีก1 เดือน คือ ตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม 2557 ถึง
วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2557 
 
3.  เร่ือง  การแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหากรรมการกาํกับกิจการพลังงาน 
  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพลงังานเสนอ   
  1. การแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหากรรมการกํากบักิจการพลงังาน จํานวน 9 คน ดงันี ้ 
1) นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์  ผู้ ท่ีเคยดํารงตําแหนง่ปลดักระทรวงพลงังาน  2) นายศภุชยั  พิศษิฐวานิช                    
ผู้ ท่ีเคยดํารงตําแหนง่ปลดักระทรวงการคลงั  3)  นายดําริ  สโุขธนงั  ผู้ ท่ีเคยดํารงตําแหนง่ปลดักระทรวง
อตุสาหกรรม 4)  นายอําพน กิตตอํิาพน  ผู้ ท่ีเคยดํารงตําแหนง่เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ  5)  นายพยงุศกัดิ ์ ชาตสิทุธิผล  ผู้แทนสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย              
6) นายอมร  พิมานมาศ  ผู้แทนสภาวิศวกร  7) นายกิตติชยั  ไตรรัตนศริิชยั  ผู้แทนอธิการบดีของ
สถาบนัอดุมศกึษาของรัฐ  8) นายกิตตรัิตน์  มงัคละคีรี ผู้แทนสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ          

9) นายสนุทร  ทรัพย์ตนัตกิลุ  ผู้แทนองค์กรเอกชนท่ีไมแ่สวงหากําไรในทางธุรกิจ   
 2. การกําหนดคา่ตอบแทนและคา่ใช้จา่ยอ่ืนในการปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการสรรหาฯ           
ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบีย้ประชมุกรรมการ พ.ศ. 2547  และพระราชกฤษฎีกาคา่ใช้จา่ยในการ
เดนิทางไปราชการ พ.ศ. 2526  ซึง่แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชกฤษฎีกาคา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ 
(ฉบบัท่ี 6)  พ.ศ. 2541  และระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยการเบิกคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 
พ.ศ. 2550  และฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2554 
 ทัง้นี ้ให้มีผลตัง้แตว่นัท่ีคณะรัฐมนตรีมีมตแิตง่ตัง้เป็นต้นไป 
 
4. เร่ือง  แต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒใินคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์                  
(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร)   



 คณะรัฐมนตรีมีมตแิตง่ตัง้กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์  จํานวน 12 คน  ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเสนอ ดงันี ้  

1.  ด้านการเงนิ  ภาครัฐ นางทองอไุร   ลิม้ปิต ิ ภาคเอกชน  นายสรุชยั  โฆษิตเสรีวงศ์  
2. ด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ภาครัฐ  นายชยัณรงค์ โชไชย  ภาคเอกชน   

นายภาวธุ พงษ์วิทยภาน ุ  
3. ด้านนิตศิาสตร์  ภาครัฐ  ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์  วิศิษฏ์สรอรรถ  ภาคเอกชน  

ศาสตราจารย์พิเศษสชุาต ิ ธรรมาพิทกัษ์กลุ   
4. ด้านวิทยาการคอมพวิเตอร์  ภาครัฐ  นายไตรรัตน์  ฉตัรแก้ว  ภาคเอกชน   

นายองัสมุาล ศนุาลยั   
5. ด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์  ภาครัฐ  นายพนัธ์ศกัดิ์  ศิริรัชตพงษ์   

ภาคเอกชน   นายชยัธวชั เสาวพนธ์   
6. ด้านสังคมศาสตร์ ภาครัฐ   นางสรุางคณา วายภุาพ ภาคเอกชน  ศาสตราจารย์ 

พิเศษกมลชยั  รัตนสกาววงศ์   
ทัง้นี ้ ตัง้แตว่นัท่ี 8 เมษายน 2557 เป็นต้นไป 

 
5. เร่ือง รัฐบาลบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาเสนอขอแต่งตัง้เอกอัครราชทูตประจาํประเทศไทย 
                   คณะรัฐมนตรีมีมตอินมุตัติามท่ีได้รับรายงานจากสถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงกวัลาลมัเปอร์ 
มาเลเซีย วา่ รัฐบาลบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนามีความประสงค์ขอแตง่ตัง้ นายตาริก บกุวิช (Mr. Tarik 
Bukvic) ให้ดํารงตําแหนง่เอกอคัรราชทตูวิสามญัผู้ มีอํานาจเตม็แหง่บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาประจํา
ประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถ่ินพํานกั ณ กรุงกวัลาลมัเปอร์ สืบแทน นายเอนซาร์ เอมิโนวิช (Mr. Ensar 
Eminovic) ตามท่ีกระทรวงการตา่งประเทศ เสนอ 
 
6. เร่ือง การเสนอแต่งตัง้กรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัตอ้ิอยและ
นํา้ตาลทราย พ.ศ. 2527  
  คณะรัฐมนตรีมีมตอินมุตัแิตง่ตัง้นางสาวอรุวี เงารุ่งเรือง รองปลดักระทรวงพาณิชย์ เป็น
กรรมการผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ในคณะกรรมการบริหารกองทนุตามพระราชบญัญัตอ้ิอยและนํา้ตาล
ทราย พ.ศ. 2527 แทนนายบญุนริศร์ สวุรรณพลู ซึง่เกษียณอายรุาชการ ตามท่ีกระทรวงอตุสาหกรรมเสนอ  
 
7. เร่ือง การแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒ ิ
(กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรีมีมตอินมุตัแิตง่ตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญั สงักดักระทรวงการคลงั ให้
ดํารงตําแหนง่ประเภทวิชาการระดบัทรงคณุวฒุิ จํานวน 2 ราย ตัง้แตว่นัท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนสมบรูณ์ 
ตามท่ีกระทรวงการคลงัเสนอ ดงันี ้ 
   1. นายมานิต นิธิประทีป รองอธิบดีกรมสรรพากร ดํารงตําแหนง่ ท่ีปรึกษาด้านยทุธศาสตร์
การจดัเก็บภาษี (กลุม่ธุรกรรมทางการเงินการธนาคาร) (นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคณุวฒุิ) 
กรมสรรพากร ตัง้แตว่นัท่ี 22 สิงหาคม 2556   



    2. นายทวี ไอศรูย์พิศาลศริิ รองผู้ อํานวยการสํานกังานบริหารหนีส้าธารณะ ดํารงตําแหนง่ 
ท่ีปรึกษาด้านหนีส้าธารณะ (เศรษฐกรทรงคณุวฒุิ) สํานกังานบริหารหนีส้าธารณะ ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 
2556  
ทัง้นี ้ให้มีผลดําเนินการในขัน้ตอนตอ่ไปได้เม่ือคณะกรรมการการเลือกตัง้ให้ความเห็นชอบตามรัฐธรรมนญู
แหง่ราชอาณาจกัรไทย มาตรา 181 (1) แล้ว  
 
8. เร่ือง การแต่งตัง้ผู้ทรงคุณวุฒ ิผู้แทนสถาบัน องค์การอิสระและบุคคลอ่ืน เป็นกรรมการใน
คณะกรรมการผังเมือง 
  คณะรัฐมนตรีมีมตอินมุตัแิตง่ตัง้ผู้ทรงคณุวฒุิ จํานวน 7 คน และผู้แทนสถาบนั องค์การ
อิสระและบคุคลอ่ืนท่ีมีความเก่ียวข้องกบัการผงัเมือง จํานวน 7 คน เป็นกรรมการในคณะกรรมการผงัเมือง 
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ดงันี ้
  1.ผู้ทรงคณุวฒุิ 
   1.1 หมอ่มหลวงปาณสาร หสัดนิทร ข้าราชการบํานาญ สํานกันายกรัฐมนตรี 
   1.2 นายปรีชา รณรงค์ ข้าราชการบํานาญ กรมโยธาธิการและผงัเมือง
กระทรวงมหาดไทย 
   1.3 นายธนพิชญ์ มลูพฤกษ์ อยัการอาวโุส สํานกังานอยัการสงูสดุ 
   1.4 นายวฒันา เชาวสก ูข้าราชการบํานาญ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลงั 
   1.5 นายสง่า โภคบตุร ข้าราชการบํานาญ กรมโยธาธิการและผงัเมือง
กระทรวงมหาดไทย 
   1.6 นายสมพล ยตุธิรรม ข้าราชการบํานาญ กระทรวงพาณิชย์ 
   1.7 นายสธุรรม ศิริทิพย์สาคร กรรมการผู้จดัการ บริษัท สถาปนิกสธุรรม จํากดั 
  2. ผู้แทนสถาบนั องค์การอิสระและบคุคลอ่ืน  
   2.1 นายกิตตชิยั รักตะกนิษฐ์ ผู้ อํานวยการฝ่าย บริษัท ล็อกซเลย์ จํากดั (มหาชน) 
   2.2 นายคณุวฒุิ ธรรมพรหมกลุ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ บริษัท โฮ
มโปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) 
   2.3 นายจิราย ุศวิตชาต กรรมการจดัการ บริษัทศวิตชาต จํากดั 
   2.4 นายธีระพนัธุ์ ทองประวตั ิข้าราชการบํานาญ กรมโยธิการและผงัเมือง 
กระทรวงมหาดไทย 
   2.5 นายประเสริฐ ศรีอฬุารพงศ์ กรรมการบริหาร บริษัท สยามรีเทล ดีเวลล็อป
เม้นท์ จํากดั 
   2.6 นายสมศกัดิ ์จฑุานนัท์ กรรมการผู้จดัการ บริษัท อินฟราเทค เอ็นเจียเนียร่ิง 
แอนด์ เซอร์วิสเซส จํากดั 
   2.7 นายสมศกัดิ ์ตัง้ทรงศริิศกัดิ ์สมาชิก สภาสถาปนิก  
  ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 8 เมษายน 2557 เป็นต้นไป 
  

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


