
    วนันี ้(22 เมษายน 2557) เวลา 09.35  น. ณ ห้องประชมุ ชัน้ 2 องค์การพิพิธภณัฑ์
วิทยาศาสตร์แหง่ชาต ิ (.อพวช)ตําบลคลอง 5  อําเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี  นางสาวย่ิงลกัษณ์    
ชินวตัร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชมุคณะรัฐมนตรี          
ซึง่ผลการประชมุสรุปสาระสําคญั ดงันี ้
  1.  เร่ือง   ขอขยายระยะเวลาดําเนินมาตรการลดภาระคา่ครองชีพของประชาชน
    ด้านการเดินทางออกไปอีก 3 เดือน  ตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม 2557 –  
    31 กรกฎาคม 2557 
  2.  เร่ือง   การจดัทําบนัทกึความตกลงวา่ด้วยการซือ้ขายข้าวระหวา่งรัฐบาลไทยกบั
    รัฐบาลฟิลิปปินส์  
  3.  เร่ือง  รัฐบาลสาธารณรัฐมอลตาเสนอขอแตง่ตัง้เอกอคัรราชทตูประจํา 
    ประเทศไทย 
  4.  เร่ือง   ขออนมุตัแิตง่ตัง้กงสลุกิตตมิศกัดิส์าธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจํา 
    จงัหวดัเชียงใหม ่ 
  5.  เร่ือง  การตอ่เวลาการดํารงตําแหน่งผู้บริหารระดบัสงู (สํานกังาน  
    คณะกรรมการวิจยัแหง่ชาต)ิ  
  6.  เร่ือง   แตง่ตัง้ผู้วา่การการไฟฟ้านครหลวง  (นายสมชาย  โรจน์รุ่งวศนิกลุ)  
  7.  เร่ือง  ขออนมุตัิตอ่เวลาการดํารงตําแหนง่ผู้วา่ราชการจงัหวดั  
    พระนครศรีอยธุยา ครัง้ท่ี 2  (กระทรวงมหาดไทย)   
  8.  เร่ือง  แตง่ตัง้ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์  
  9.  เร่ือง  การขอตอ่เวลาการดํารงตําแหนง่เอกอคัรราชทตู (นกับริหารการทตู  
    ระดบัสงู)  
  10.  เร่ือง  รัฐบาลสาธารณรัฐกินีเสนอขอแตง่ตัง้เอกอคัรราชทตูประจําประเทศไทย 
  11.  เร่ือง รัฐบาลสาธารณรัฐอิรักเสนอขอแตง่ตัง้เอกอคัรราชทตูประจําประเทศไทย 
  12.  เร่ือง  ขออนมุตัแิตง่ตัง้กงสลุกิตตมิศกัดิส์าธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจํา 
    จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

***************************************************** 
 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  ขอขยายระยะเวลาดาํเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดนิทาง
ออกไปอีก 3 เดือน  ตัง้แต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2557 
  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบการขยายระยะเวลาดําเนินมาตรการลดคา่ครองชีพประชาชน
ด้านการเดินทางออกไปอีก 3 เดือน  ตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม  2557- 31  กรกฎาคม 2557  ตามท่ี
กระทรวงการคลงัเสนอ   และเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตัง้  เพ่ือให้เป็นไปตาม
รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย  พ.ศ. 2550  มาตรา 181  (2)  
 
2. เร่ือง  การจัดทาํบันทกึความตกลงว่าด้วยการซือ้ขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาล
ฟิลิปปินส์  
  คณะรัฐมนตรีมีมตอินมุตัิตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดงันี ้ 

1. อนมุตัิการลงนามในบนัทึกความตกลงว่าด้วยการซือ้ขายข้าวระหวา่งรัฐบาล 
ไทยกบัรัฐบาลฟิลิปปินส์  (Memorandum of Agreement between the Government of the Kingdom of 
Thailand and the Government of the Republic of the Philippines on the Procurement of Thai 
White Rice)  โดยมอบอํานาจให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ ท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย์
มอบหมายให้เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย ทัง้นี ้หากมีการแก้ไขถ้อยคําท่ีมิได้ทําให้สาระสําคญัในข้อตกลงวา่ด้วย
การแก้ไขบนัทกึความตกลงฯ และร่างบนัทึกความตกลงฯ เปล่ียนแปลงไปจากเดมิ  ให้อยูใ่นดลุยพินิจของ
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้ ท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย์มอบหมายท่ีจะดําเนินการได้  

2. มอบหมายให้กระทรวงการตา่งประเทศ (กต.) ดําเนินการออกหนงัสือมอบ 
อํานาจเตม็ (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  หรือผู้ ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
มอบหมายให้เป็นผู้ลงนามในบนัทกึความตกลงฯ  
  สาระสาํคัญของร่างบันทกึความตกลงฉบับนีมี้เนือ้หาสอดคล้องกับบันทกึความตก
ลง (Memorandum of Agreement : MOA) วา่ด้วยการซือ้ขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาล
ฟิลิปปินส์ ซึง่ได้มีการจดัทําขึน้เม่ือเดือนมิถนุายน 2554  ตามการอนมุตัขิองคณะรัฐมนตรี  (21 กรกฎาคม 
2552)  โดยรัฐบาลไทยกบัรัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ตกลงท่ีจะซือ้ขายข้าวระหว่างกนัปีละ 1 ล้านตนั  ในชว่ง
ระยะเวลา 3 ปี จงึเป็นโอกาสของรัฐบาลไทยท่ีจะขายข้าวให้กบัฟิลิปปินส์ในรูปแบบรัฐตอ่รัฐ (G to G) หรือ
การเข้าร่วมประมลูซือ้ข้าวของฟิลิปปินส์ตามข้อกฎหมายของรัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ ทัง้นี ้คาดวา่ฟิลิปปินส์จะ
นําเข้าข้าวในปี 2557  นี ้ประมาณ 1.4 ล้านตนั   
  การจดัทําบนัทกึความตกลงฉบบันี ้จะเป็นเพียงกรอบความตกลงท่ีทําให้รัฐบาลไทย
สามารถเข้าร่วมประมลูขายข้าวหรือเจรจาซือ้ขายข้าวในรูปแบบรัฐตอ่รัฐ ( G to G)  กบัฟิลิปปินส์เทา่นัน้  
สําหรับการท่ีจะมีความตกลงซือ้ขายข้าวนัน้ ฝ่ายไทยจะต้อมีการเสนอราคาขายข้าวและเง่ือนไขอ่ืนการ
ประมลูซือ้ข้าวของฟิลิปปินส์ หรือทัง้สองฝ่ายจะต้องการเจรจาในรายละเอียดและเง่ือนไขการซือ้ขายใน
ภายหลงั 
 
3. เร่ือง  รัฐบาลสาธารณรัฐมอลตาเสนอขอแต่งตัง้เอกอัครราชทูตประจาํประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมตอินมุตัิตามท่ีได้รับรายงานจากสถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงปักก่ิง  
สาธารณรัฐประชาชนจีน  ว่า รัฐบาลสาธารณรัฐมอลตามีความประสงค์ขอแตง่ตัง้  



นายคลิฟฟอร์ด  บอร์ก มากส์ (Mr. Clifford Borg Marks) ให้ดํารงตําแหนง่เอกอคัรราชทตูวิสามญัผู้ มี
อํานาจเตม็แหง่สาธารณรัฐมอลตาประจําประเทศไทยคนแรก  โดยมีถ่ินพํานกั ณ กรุงปักก่ิง  ตามท่ี
กระทรวงการตา่งประเทศเสนอ  
 
4. เร่ือง  ขออนุมัตแิต่งตัง้กงสุลกิตตมิศักดิ์สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจาํจังหวัดเชียงใหม่  
  คณะรัฐมนตรีมีมตอินมุตัแิตง่ตัง้ นายอคัรจิต  พนมวนั   ณ อยธุยา  ให้ดํารงตําแหนง่กงสลุ
กิตตมิศกัดิส์าธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจําจงัหวดัเชียงใหม ่ โดยมีเขตกงสลุครอบคลมุจงัหวดัเชียงใหม ่ 
เชียงราย นา่น พะเยา แพร่ แมฮ่อ่งสอน ลําปาง ลําพนู และอตุรดติถ์  ตามท่ีกระทรวงการตา่งประเทศเสนอ 
 
5. เร่ือง การต่อเวลาการดาํรงตาํแหน่งผู้บริหารระดับสูง (สาํนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต)ิ  
  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบการตอ่เวลาการดํารงตําแหนง่ของ ศาสตราจารย์สทุธิพร    
จิตต์มิตรภาพ  เลขาธิการคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาต ิ ซึ่งดํารงตําแหนง่ดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 28  เมษายน 
2553  ครบกําหนด 4 ปี  ในวนัท่ี 27 เมษายน 2557  ตอ่ไปอีก 1 ปี  ครัง้ท่ี 1 ตัง้แตว่นัท่ี 28 เมษายน 2557  
ถึงวนัท่ี 27  เมษายน 2558  ตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาตเิสนอ    ทัง้นี ้ให้มีผลดําเนินการใน
ขัน้ตอนตอ่ไปได้ เม่ือคณะกรรมการการเลือกตัง้ให้ความเห็นชอบ ตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย  
มาตรา 181 (1)  แล้ว  
 
6. เร่ือง  แต่งตัง้ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง  (นายสมชาย  โรจน์รุ่งวศินกุล)  
  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบแตง่ตัง้ นายสมชาย  โรจน์รุ่งวศนิกลุ ให้ดํารงตําแหนง่ผู้วา่การ
การไฟฟ้านครหลวง  (กฟน.)  ในอตัราคา่ตอบแทนคงท่ีเดือนละ 450,000  บาท  ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย 
(มท.)  เสนอ  ทัง้นี ้ ตัง้แตว่นัท่ี 24  มกราคา 2557 เป็นต้นไป 
 
 
7. เร่ือง ขออนุมัตต่ิอเวลาการดาํรงตาํแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครัง้ท่ี 2  
(กระทรวงมหาดไทย)   
 คณะรัฐมนตรีมีมตอินมุตักิารตอ่เวลาการดํารงตําแหนง่ของ นายวิทยา ผิวผ่อง  ผู้วา่ราชการจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา  ตอ่ไปอีกเป็นครัง้ท่ี 2  ตัง้แตว่นัท่ี 7  เมษายน  2557  ถึงวนัท่ี 30  กนัยายน 2557 
(เกษียณอายรุาชการในวนัท่ี 1 ตลุาคม 2557)  ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ   
 
8. เร่ือง แต่งตัง้ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์  
  คณะรัฐมนตรีมีมตแิตง่ตัง้ นายประสิทธ์ิ สืบชนะ เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ แทนนายอารีพงศ์ ภู่ชอุม่ ท่ีขอลาออก ตามท่ีกระทรวงการคลงั เสนอ โดยให้มีผล
ตัง้แตง่วนัท่ี 22 เมษายน 2557  เป็นต้นไป ทัง้นี ้ให้อยูใ่นตําแหนง่เท่ากบักําหนดเวลาของผู้ซึง่ตนแทน 
 
9. เร่ือง การขอต่อเวลาการดาํรงตาํแหน่งเอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง)  
  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบการขอตอ่เวลาการดํารงตําแหนง่เอกอคัรราชทตูประจํา
ตา่งประเทศ ตามท่ีกระทรวงการตา่งประเทศ เสนอ จํานวน 3 ราย ดงันี ้ 



  1. นายนภดล เทพพิทกัษ์ เอกอคัรราชทตู สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงเวลลิงตนั 
นิวซีแลนด์ ตอ่ไปอีก 1 ปี ครัง้ท่ี 1 ตัง้แตว่นัท่ี 8 มีนาคม 2557 ถึงวนัท่ี 7 มีนาคม 2558 
  2. นายนรชิต สิงหเสนี เอกอคัรราชทตู คณะผู้แทนถาวรไทยประจําสหประชาชาต ิณ   
นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ตอ่ไปอีก 1 ปี ครัง้ท่ี 2 ตัง้แตว่นัท่ี 26 พฤษภาคม 2557 ถึงวนัท่ี 25 พฤษภาคม 
2558 
  3. นายวีรชยั พลาศรัย เอกอคัรราชทตู สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงเฮก ราชอาณาจกัร
เนเธอร์แลนด์ ตอ่ไปอีก 1 ปี ครัง้ 2 ตัง้แตว่นัท่ี 26 พฤษภาคม 2557 ถึงวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2558 
  ทัง้นี ้ให้มีผลดําเนินการในขัน้ตอนตอ่ไปได้ เม่ือคณะกรรมการการเลือกตัง้ให้ความ
เห็นชอบ ตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา 181 (1) แล้ว 
 
10. เร่ือง รัฐบาลสาธารณรัฐกินีเสนอขอแต่งตัง้เอกอัครราชทูตประจาํประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมตอินมุตัิตามท่ีได้รับรายงานจากสถานเอกอคัรราชทตู ณ                   
กรุงกวัลาลมัเปอร์ มาเลเซีย วา่ รัฐบาลสาธารณรัฐกินี มีความประสงค์ขอแตง่ตัง้ นายอาลฟา ดียาลโล  
(Dr. Alpha Diallo) ให้ดํารงตําแหนง่เอกอคัรราชทตูวิสามญัผู้ มีอํานาจเตม็แหง่สาธารณรัฐกินีประจํา
ประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถ่ินพํานกั ณ กรุงกวัลาลมัเปอร์ สืบแทน นายโมฮาเมด ซามปิล (Mr. Mohamed 
Sampil) ตามท่ีกระทรวงการตา่งประเทศ เสนอ 
 
11. เร่ือง รัฐบาลสาธารณรัฐอิรักเสนอขอแต่งตัง้เอกอัครราชทูตประจาํประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมตอินมุตัิตามท่ีได้รับรายงานจากสถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุง
กวัลาลมัเปอร์ มาเลเซีย วา่ รัฐบาลสาธารณรัฐอิรัก มีความประสงค์ขอแตง่ตัง้ นายบาซิม ฮฏัฏอบ ฮะบชั 
อฏัฏวัะมะฮ์ (Dr Basim Hattab Habash AlTumma) ให้ดํารงตําแหนง่เอกอคัรราชทตูวิสามญัผู้ มีอํานาจ
เตม็ แหง่สาธารณรัฐอิรักประจําประเทศไทยคนใหม ่โดยมีถ่ินพํานกั ณ กรุงกวัลาลมัเปอร์ สืบแทน นางสาว
อามาล มซูา ฮซุยัน์ อาลี อรัรุบยัอีย์ (Mr. Amal Mussa Hussain Ali Al-Rubaye) ตามท่ี กระทรวง         
การตา่งประเทศ เสนอ  
 
12. เร่ือง ขออนุมัตแิต่งตัง้กงสุลกิตตมิศักดิ์สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจาํจังหวัดเชียงใหม่ 
  คณะรัฐมนตรีมีมตอินมุตัแิตง่ตัง้ นายอคัรจิต พนมวนั ณ อยธุยา ให้ดํารงตําแหนง่กงสลุ
กิตตมิศกัดิส์าธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจํา จงัหวดัเชียงใหม ่โดยมีเขตกงสลุครอบคลมุจงัหวดัเชียงใหม ่
เชียงราย นา่น พะเยา แพร่ แมฮ่อ่งสอน ลําปาง ลําพนู และอตุรดติถ์ ตามท่ีกระทรวงการตา่งประเทศ เสนอ  
 

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


