
 

 

 

1 

http://www.thaigov.go.th 
 
  วันนี้ (28 มกราคม 2563)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ท าเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระส าคัญดังนี้ 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่ายหรือ
    มีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp)  
    พ.ศ. ….  
  2.   เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นใน
    ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. (การแก้ไขเพิ่มเติมการแบ่งส่วน 
    ราชการต ารวจภูธรภาค 1 – 9 ในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ)  
  3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนสะพานมิตรภาพไทย - 
    เมียนมา ข้ามแม่น้ าเมย/ตองยิน แห่งท่ี 2 พ.ศ. ….   
  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษ 
    หมายเลข 81 สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี พ.ศ. ….  
  5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียน การออกใบแทนการขึ้นทะเบียน การเพิกถอน 
    ทะเบียน การก าหนดค่าบริการและวิธีการให้บริการ การขออนุญาต การอนุญาต 
    การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การพักใช้และเพิกถอน 
    ใบอนุญาต พ.ศ. ….    
  6.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราเงินค่าท าศพ พ.ศ. ….  
  7.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  
    พ.ศ. 2535 จ านวน 2 ฉบับ  
  8.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดชนิดและแหล่งก าเนิดวัตถุดิบท่ี
    จะน ามาใช้ในโรงงาน พ.ศ. ….  
  9.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้น 
    รูปเย็นส าหรับงานโครงสร้างท่ัวไป ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ….  
  10.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน  
    รวม 3 ฉบับ  
  11.  เรื่อง  การแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงการมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด 
    ดอกไม้เพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปืนของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ และการมอบ
    ให้ประชาชนมีและใช้เพื่อช่วยเหลือราชการ พ.ศ. 2553  
  12. เรื่อง การมอบหมายให้นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อนุมัติ  ให้ความ 
    เห็นชอบหรือมีค าส่ังแทนคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกาท่ีต้อง 
    ด าเนินการตามรัฐธรรมนูญในความสัมพันธ์กับรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือ 
    วุฒิสภา ซึ่งมีระยะเวลาด าเนินการอันจ ากัด  ตามมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกา
    ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 
 

เศรษฐกิจ - สังคม 
  13.   เรื่อง มาตรการการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนการลงทุนในประเทศ ปี 2563 
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  14.  เรื่อง  ขออนุมัติโครงการรถไฟฟูาสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ของ 
    การรถไฟฟูาขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
  15.  เรื่อง  การรับรายงานผลการด าเนินการกรณีเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าการทุจริตและ 
    ประพฤติมิชอบของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต   
   16.  เรื่อง   มาตรการการจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากสนามบินสาธารณะ 
  17.  เรื่อง  สถานการณ์และแนวทางการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจ า 
  18.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบแนวทางการปรับสวัสดิการเบ้ียความพิการ 

ต่างประเทศ 
 
  19.  เรื่อง   การสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาบริหารและสภาปฏิบัติการไปรษณีย์ในการ 
    ประชุมใหญ่สหภาพสากลไปรษณีย์ สมัยท่ี 27   
  20.  เรื่อง  การขอเปล่ียนช่ือเมืองหลวงสาธารณรัฐคาซัคสถาน 
 

แต่งต้ัง 
  21.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงพาณิชย์)  
  22.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  23.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)  
  24.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)  
  25.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่ง
    ประเทศไทย  
  26.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามมาตรา 4 
    (6) แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546  
  27.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ ามันเช้ือเพลิง   
  28.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อ
    พัฒนาพื้นท่ี  
  29.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ   
  30.  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 
    และการสร้างความสามัคคีปรองดอง  
 

******************* 
ส านักโฆษก   ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 

1. เร่ือง ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง        
ซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ….  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต น าเข้า 
ส่งออก จ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. …. ตามท่ี
กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้  
   ท้ังนี้ ร่างกฎกระทรวงฯ ท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ เป็นการปรับปรุงกฎกระทรวงการขออนุญาต
และการอนุญาตผลิต จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ. 2559              
เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้
ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562  
   สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง   
   1. ให้ยกเลิกกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่ง             
ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ. 2559  
   2. แก้ไขเพิ่มเติมค านิยามค าว่า “ประโยชน์ในครัวเรือน” และ “เมล็ดพันธุ์” ให้มีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น   
   3. ก าหนดเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการขออนุญาต “ผลิต” “จ าหน่าย” “มีไว้ในครอบครอง” 
และ “น าเข้า ส่งออก” เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ในการศึกษา วิเคราะห์วิจัย ทางการแพทย์ เภสัชกรรม 
วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม และเพื่อน าเข้า ส่งออกในเชิงพาณิชย์ เป็นต้น   
   4. ก าหนดวิธีด าเนินการเก่ียวกับการน าเข้าหรือส่งออกเฉพาะคราว โดยต้องได้รับใบอนุญาต
เฉพาะคราวทุกคร้ังที่น าเข้าหรือส่งออก โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวงนี้   
   5. ก าหนดข้อยกเว้นให้ผู้อนุญาตไม่ต้องด าเนินการตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ ในกรณีเพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการในการปูองกันและปราบปรามการกระท าความผิด หรือความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับยาเสพติด    
   6. แก้ไขเพิ่มเติมบทเฉพาะกาล ดังนี้   
     6.1 ก าหนดให้การขออนุญาตผลิต จ าหน่าย ครอบครอง หรือส่งออกกัญชง (Hemp) 
จะต้องด าเนินการภายในระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ เพื่อเป็นการส่งเสริมการปลูกกัญชงเป็น
พืชเศรษฐกิจและการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์กัญชงในประเทศไทย ปูองกันการน าเข้าสินค้าส าเร็จรูปและวัตถุดิบจาก
ต่างประเทศ    
    6.2 ก าหนดให้หนังสือส าคัญแสดงการอนุญาตน าเข้า ผลิต จ าหน่าย หรือมีไว้ใน
ครอบครอง ที่ออกตามกฎหมายเดิม ให้ถือว่าเป็นใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้และให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าหนังสือ
ส าคัญนั้นจะส้ินอายุ    
    6.3 ก าหนดให้บรรดาค าขอรับหนังสือส าคัญและค าขอรับใบแทนหนังสือส าคัญแสดงการ
อนุญาตตามกฎหมายเดิม ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของผู้อนุญาต 
ให้ถือว่าเป็นค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอรับใบแทนใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม  
 
2.  เร่ือง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (การแก้ไขเพิ่มเติมการแบ่งส่วนราชการต ารวจภูธรภาค 1 – 9 ในสังกัดส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วน
ราชการอย่างอื่นในส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. ตามท่ีส านักงานต ารวจแห่งชาติเสนอ และให้ส่ง
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ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ และให้ส านักงานต า รวจแห่งชาติรับ
ความเห็นของส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงาน ก.พ. และส านักงบประมาณไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย  
   สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง    
   จัดต้ังกองบังคับการกฎหมายและคดี เป็นส่วนราชการระดับกองบังคับการ สังกัดต ารวจภูธรภาค 
1 – 9 โดยมีหน่วยงานภายในประกอบด้วย ฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายกฎหมายคดีปกครองและคดีแพ่ง และกลุ่มงาน
ตรวจสอบส านวนคดี โดยมีอ านาจหน้าท่ี เช่น พิจารณาตรวจร่างกฎหมาย ให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายท่ี
สมาชิกรัฐสภาหรือส่วนราชการต่าง ๆ เสนอ พิจารณาตรวจร่างสัญญาด าเนินการเกี่ยวกับงานคดีท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ี
ของต ารวจภูธรภาค พิจารณาหารือปัญหาข้อกฎหมาย เสนอแนะปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับ
หน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
 
3. เร่ือง ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา ข้ามแม่น้ า
เมย/ตองยิน แห่งที่ 2 พ.ศ. ….   
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนสะพาน
มิตรภาพไทย - เมียนมา ข้ามแม่น้ าเมย/ตองยิน แห่งท่ี 2 พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่ง
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้  
   คค. เสนอว่า    
   1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการก่อสร้างของเมียนมา 
ได้ร่วมลงนามในความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาว่า
ด้วยการบริหาร การบ ารุงรักษา และการใช้สะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา ข้ามแม่น้ าเมย/ตองยิน แห่งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 
2 ตุลาคม 2562 ซึ่งสาระส าคัญของความตกลงดังกล่าวเป็นการก าหนดแนวทางพื้นฐานทางกฎหมายท่ีจ าเป็นเพื่อ      
การบริหาร บ ารุงรักษา และการใช้สะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา ข้ามแม่น้ าเมย/ตองยิน แห่งท่ี 2 โดยมีการก าหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ของสะพาน เขตแดน การบริหารและบ ารุงรักษา การจัดต้ังคณะกรรมาธิการเพื่อ
ปรึกษาหารือและตกลงวิธีการบริหาร การบ ารุงรักษา และการใช้สะพาน การจัดต้ังหน่วยบ ารุงรักษาสะพาน              
การก าหนดอัตราค่าผ่านสะพาน และการปรับปรุงระเบียบการผ่านแดน   
   2. ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาฯ 
ในข้อ 1. นั้น ได้ก าหนดให้คณะกรรมาธิการบริหารบ ารุงรักษา และการใช้สะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา ข้ามแม่น้ า
เมย/ตองยิน แห่งท่ี 2 ท่ีจัดต้ังขึ้น ร่วมกันก าหนดอัตราค่าผ่านสะพาน โดยจะเก็บเพียงครั้งเดียวเมื่อยานพาหนะข้าม
จากฝ่ังหนึ่งไปอีกฝ่ังหนึ่ง ตามอัตราท่ีก าหนดไว้ส าหรับยานพาหนะแต่ละประเภทและอาจจะเปล่ียนได้เมื่อมีความ
จ าเป็น โดยได้รับความเห็นชอบร่วมกันจากคณะกรรมาธิการของท้ังสองฝุาย ซึ่งคณะกรรมาธิการของท้ังสองฝุายได้มี
การประชุมร่วมกันเมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2562 ณ กระทรวงการก่อสร้างสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดย
คณะกรรมาธิการท้ังสองฝุายร่วมกันก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมผ่านสะพานและการยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมผ่าน
สะพาน และมีมติเห็นชอบร่วมกันในการเปิดใช้สะพานฯ ในวันท่ี 30 ตุลาคม 2562 และสรุปผลการพิจารณาก าหนด
อัตราค่าธรรมเนียมและการยกเว้นค่าธรรมเนียมได้ ดังนี้  
    2.1 ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนสะพานตามประเภทของยานยนตร์และ
ตามอัตราดังต่อไปนี้  

ล าดับที่ ประเภทยานยนตร์ 
ที่จะต้องเสียค่าธรรมเนียม 

อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์
บนสะพานต่อหนึ่งคร้ัง 

1 รถยนต์นั่งไม่เกนิ 7 ท่ีนั่ง 50.00 บาท 
2 รถโดยสารขนาดเล็กไม่เกิน 7 ท่ีนั่ง แต่ไม่เกิน 12 ท่ีนั่ง 100.00 บาท 
3 รถโดยสารขนาดกลางเกิน 12 ท่ีนั่ง แต่ไม่เกิน 24 ท่ีนั่ง 150.00 บาท 
4 รถโดยสารขนาดใหญ่เกิน 24 ท่ีนั่ง 200.00 บาท 
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5 รถบรรทุก 4 ล้อ 50.00 บาท 
6 รถบรรทุก 6 ล้อ 250.00 บาท 
7 รถบรรทุก 10 ล้อ 350.00 บาท 
8 รถบรรทุกเกิน 10 ล้อ 500.00 บาท 

    2.2 ก าหนดให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมแก่ยานยนตร์ ดังต่อไปนี้   
     1) รถโดยสารประจ าทางระหว่างประเทศท่ีมีความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทย
กับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาให้เดินรถผ่านสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา ข้ามแม่น้ าเมย/ตองยิน แห่งท่ี 2  
     2) รถยนต์รับจ้างขนส่งผู้โดยสารท่ีเดินรถให้บริการอยู่ภายในบริเวณระหว่างด่าน
พรมแดนราชอาณาจักรไทยและด่านพรมแดนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา   
    3) รถยนต์ของเจ้าหน้าท่ีของราชอาณาจักรไทย จ านวนไม่เกิน 50 คัน และรถยนต์
ของเจ้าหน้าท่ีของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จ านวนไม่เกิน 50 คัน ตามท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับการแต่งต้ัง
ให้ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าหน่วยบ ารุงรักษาสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่น้ าเมย/ตองยิน แห่งท่ี 2 ของท้ังสอง
ประเทศได้ก าหนดรูปแบบของบัตรยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์ร่วมกัน   
  3. ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมาธิการบริหาร บ ารุงรักษา และการใช้สะพานมิตรภาพ
ไทย - เมียนมา ข้ามแม่น้ าเมย/ตองยิน แห่งท่ี 2 กรมทางหลวง คค. จึงได้ยกร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการ
ใช้ยานยนตร์บนสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา ข้ามแม่น้ าเมย/ตองยิน แห่งท่ี 2 พ.ศ. …. ขึ้น ซึ่งกรมทางหลวงได้จัด
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยเผยแพร่ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของกรมทางหลวงเป็น
เวลาติดต่อกัน 15 วัน ระหว่างวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2562 แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ไม่เห็น
ด้วยและไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงฯ มาเพื่อด าเนินการ  
   สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง   
  1. ก าหนดให้สะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา ข้ามแม้น้ าเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 ต่อจากทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 130 เป็นสะพานที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนสะพาน     
   2. ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนสะพานตามประเภทของยานยนตร์   
  3. ก าหนดใหย้กเว้นค่าธรรมเนียมแก่ยานยนตร์  
 
4. เร่ือง ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่ – 
กาญจนบุรี พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทาง
หลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาด าเนินการต่อไป  
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง   
  1. ก าหนดให้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี เป็นทางหลวงท่ีต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวง โดยก าหนดค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมตามระยะทางท่ีใช้
จริง ตามประเภทของยานยนตร์   
   2. ก าหนดให้มีการปรับอัตราค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นทุก 5 ปี   
  3. ก าหนดให้ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมีผลใช้บังคับนับแต่วันท่ีอธิบดีกรมทางหลวงประกาศก าหนด
เป็นต้นไป  
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5. เร่ือง ร่างกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียน การออกใบแทนการขึ้นทะเบียน การเพิกถอนทะเบียน การก าหนด
ค่าบริการและวิธีการให้บริการ การขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต 
การพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาต พ.ศ. ….    
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียน การออกใบแทนการขึ้นทะเบียน 
การเพิกถอนทะเบียน การก าหนดค่าบริการและวิธีการให้บริการ การขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต 
การออกใบแทนใบอนุญาต การพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาต พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่ง
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้พิจารณาในประเด็นตามข้อสังเกตของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของส านักงบประมาณไป
พิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย  
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลผู้ขอขึ้นทะเบียน หรือนิติบุคคลผู้ขออนุญาตท่ี
ประสงค์จะให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน  
   2. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียน หรือการขออนุญาตในการให้บริการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน รวมทั้งก าหนดให้ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนและใบอนุญาตมี
อายุ 3 ปี นับแต่วันท่ีออกใบส าคัญหรือใบอนุญาตแล้วแต่กรณี   
  3. ก าหนดวิธีการและระยะเวลาในการขอต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียนหรือใบอนุญาต ตลอดจน
การออกใบแทน ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนหรือใบอนุญาตกรณีท่ีใบส าคัญการขึ้นทะเบียนหรือใบอนุญาตสูญหาย ถูก
ท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญ    
  4. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการให้บริการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับการตรวจและรับรอง การประเมินความเส่ียง การจัดฝึกอบรมหรือการให้
ค าปรึกษา ตลอดจนก าหนดให้อธิบดีมีอ านาจก าหนดค่าบริการในการให้บริการของผู้ท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนหรือผู้ท่ี
ได้รับใบอนุญาตแต่ละประเภท เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการให้บริการ  
  5. ก าหนดให้ผู้อ านวยการกองความปลอดภัยแรงงานมีอ านาจเพิกถอนใบส าคัญการขึ้นทะเบียน 
และอธิบดีมีอ านาจส่ังพักใช้ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาต ตลอดจนก าหนดสิทธิในการอุทธรณ์ค าส่ังเพิกถอน
ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนหรือพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต   
  6. ก าหนดค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนหรือขอใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การออกใบ
แทนใบส าคัญการขึ้นทะเบียน ใบส าคัญการต่ออายุนิติบุคคล ใบส าคัญการต่ออายุการขึ้นทะเบียนบุคคล อาทิ 
ใบอนุญาตนิติบุคคลให้บริการฯ ฉบับละ 20 ,000 บาท ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนบุคคลผู้ให้บริการฯ ฉบับละ 5 ,000 
บาท รวมทั้งการยกเว้นค่าธรรมเนียมแก่นิติบุคคลท่ีเป็นราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น 
หรือบุคคล หรือนิติบุคคลท่ีได้รับใบอนุญาตหรือหลักฐานรับรองในลักษณะเดียวกันตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ
วิชาชีพ  
 
6. เร่ือง ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราเงินค่าท าศพ พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราเงินค่าท าศพ พ.ศ. …. ตามท่ี
กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ และ
ให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของส านักงบประมาณไปพิจารณาด าเนินการต่อไป   
  รง. เสนอว่า   
  1. ได้มีกฎกระทรวงก าหนดอัตราเงินค่าท าศพ พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นการก าหนดให้จ่ายเงินค่าท าศพใน
กรณีท่ีผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย โดยมิใช่ประสบอันตราย หรือเจ็บปุวยเนื่องจากการท างาน โดยให้จ่ายเงินค่าท าศพ
เป็นจ านวนเงิน 40,000 บาท ให้แก่บุคคล ซึ่งผู้ประกันตนท าหนังสือระบุให้เป็นผู้จัดการศพและได้เป็นผู้จัดการศพ
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ผู้ประกันตน หรือสามีภริยา บิดามารดา หรือบุตรของผู้ประกันตนซึ่งมีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพผู้ประกันตน 
หรือบุคคลอื่นซึ่งมีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพผู้ประกันตน   
   2. ผู้ประกันตนตามกฎกระทรวงในข้อ 1. นั้น ได้แก่ ผู้ประกันตนซึ่งเป็นลูกจ้างตามมาตรา 33 และผู้
เคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และประสงค์จะเป็นผู้ประกันตนต่อไป ตามมาตรา 39 ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม    
  3. รง. พิจารณาแล้วเห็นว่า อัตราเงินค่าท าศพตามกฎกระทรวงในข้อ 1 . ไม่สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป สมควรปรับปรุงอัตราเงินค่าท าศพ จาก 40,000 บาท เป็น 50,000 บาท   
  4. คณะกรรมการประกันสังคมและท่ีปรึกษา (ชุดท่ี 13) ในคราวประชุมครั้งท่ี 8/2562 เมื่อวันท่ี 30 
เมษายน 2562 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการปรับเพิ่มประโยชน์ทดแทนเงินค่าท าศพดังกล่าวแล้ว 
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราเงินค่าท าศพ พ.ศ. …. มาเพื่อด าเนินการ  
   สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง   
  ปรับเพิ่มอัตราเงินค่าท าศพที่จ่ายให้แก่ผู้จัดการศพของผู้ประกันตนตามมาตรา 73 (1) ในกรณีท่ี
ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ถึงแก่ความตายโดยมิใช่ประสบอันตรายหรือเจ็บปุวยเนื่องจากการท างาน 
จากเดิมอัตรา 40,000 บาท เป็น 50,000 บาท  
 
7. เร่ือง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 จ านวน 2 
ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 จ านวน 2 ฉบับ ท่ีส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และให้ด าเนินการต่อไปได้   
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง   
  1. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  

ประเด็นที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดและเหตุผล หมายเหตุ 
1. ให้รัฐมนตรี อก. มีอ านาจใน
การออกประกาศตาม
กฎกระทรวง  

- ก าหนดให้รัฐมนตรี อก. มีอ านาจในการ
ออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตให้โรงงาน
สามารถระบายน้ าท้ิงโดยวิธีการเจือจาง
ได้   
- ก าหนดให้รัฐมนตรี อก. มีอ านาจออก
ประกาศก าหนดค่ามาตรฐานของปริมาณ
สารเจือปนในอากาศเสียท่ีระบายออก
จากโรงงาน และการควบคุมสารเคมีหรือ
สารมลพิษ  

แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 14 และเพิ่มข้อ 16 
จัตวาของกฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 
(พ.ศ. 2535) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  

   2. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
ประเด็นที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดและเหตุผล หมายเหตุ 

1. ให้รัฐมนตรี อก. มีอ านาจใน
การออกประกาศตาม
กฎกระทรวง  

- ก าหนดให้รัฐมนตรี อก. มีอ านาจในการ
ออกประกาศประเภทโรงงานท่ีมีสารเคมี
หรือสารมลพิษต้องจัดท ารายงานข้อมูล
ปริมาณการผลิต การใช้ การครอบครอง 
การปลดปล่อย การเคล่ือนย้ายสารเคมี
หรือสารมลพิษออกนอกโรงงาน  

เพิ่มข้อ 7 ของกฎกระทรวง ฉบับท่ี 3 
(พ.ศ. 2535) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  
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8. เร่ือง ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดชนิดและแหล่งก าเนิดวัตถุดิบที่จะน ามาใช้ในโรงงาน 
พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดชนิดและแหล่งก าเนิด
วัตถุดิบท่ีจะน ามาใช้ในโรงงาน พ.ศ. …. ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอ
คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ด าเนินการต่อไปได้  
  สาระส าคัญของร่างประกาศ    
  ห้ามมิให้โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานน าชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือเศษ 
(ไม่รวมเศษจากเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า) ที่มีส่วนประกอบ ซึ่งได้แก่ ตัวเก็บประจุไฟฟูา และแบตเตอรี่อื่น ๆ สวิตช์ท่ีมี
ปรอทเป็นองค์ประกอบในการท างาน เศษแก้วจากหลอดรังสีแคโทด และแอกติเวเต็ดกลาสอื่น ๆ ตัวเก็บประจุไฟฟูาท่ี
มีสารพีซีบี หรือท่ีปนเปื้อนด้วยแคดเมียม ปรอท ตะกั่ว โพลีคลอริเนทเต็ดไบฟีนิล ตามบัญชี 5.2 ล าดับท่ี 2.18 ของ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายช่ือวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535 รวมถึงท่ีปนเป้ือนสารอันตรายตามท่ี อก. ก าหนดท่ีน าเข้าจากต่างประเทศ มาใช้เป็นวัตถุดิบใน
โรงงาน   
 
9. เร่ือง ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็นส าหรับงาน
โครงสร้างทั่วไป ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กโครงสร้าง
รูปพรรณขึ้นรูปเย็นส าหรับงานโครงสร้างท่ัวไป ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้  
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง  
  ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็นส าหรับงาน
โครงสร้างท่ัวไป ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. …. เป็นการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2562 เป็นการก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กโครงสร้าง
รูปพรรณขึ้นรูปเย็นส าหรับงานโครงสร้างทั่วไป ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน  อันเป็นการสอดคล้องกับการพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตและการใช้งานในปัจจุบัน ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง
กฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว  
 
10. เร่ือง ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน รวม 3 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ 1. ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟูา
หุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟูาท่ีก าหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 101 สายไฟฟูามีเปลือกส าหรับงาน
ท่ัวไป ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. …. 2. ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีด
ร้อนส าหรับงานถังก๊าซ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. …. 3. ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูก ต้องเป็นไป
ตามมาตรฐาน พ.ศ. …. รวม 3 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้  
  ท้ังนี้ ร่างกฎกระทรวง รวม 3 ฉบับ ท่ี อก. เสนอ เป็นการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 17 แห่ง
พระราชบัญญั ติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับ ท่ี 8 )  พ .ศ.  2562 เป็นการก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟูาหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟูาท่ีก าหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 101 
สายไฟฟูามีเปลือกส าหรับงานท่ัวไป ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน ส าหรับงานถังก๊าซและ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นตัด และ
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แผ่นลูกฟูก ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคและปูองกันความเสียหายท่ี
อาจเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจของประเทศ และสอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการใช้งานในปัจจุบัน ซึ่ง
กระทรวงอุตสาหกรรมได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงท้ัง 3 ฉบับดังกล่าวแล้ว  
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ 
แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 101 สายไฟฟ้ามีเปลือกส าหรับงานทั่วไป ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐาน พ.ศ. …. ก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟูาหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟูาไม่เกิน 
450/750 โวลต์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เลขท่ี มอก. 11 เล่ม 101 – 2559 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
ฉบับท่ี 5093 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง 
ยกเลิกและก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สายไฟฟูาทองแดงมีเปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟูาท่ี
ก าหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 101 สายไฟฟูามีเปลือกส าหรับงานท่ัวไป ประกาศ ณ วันท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2561 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5501 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5093 (พ.ศ. 2561) ลงวันท่ี 19 
พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ยกเลิกและก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สายไฟฟูาหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ 
แรงดันไฟฟูาท่ีก าหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 101 สายไฟฟูามีเปลือก ส าหรับงานท่ัวไป ประกาศ ณ วันท่ี 30 
กันยายน พ.ศ. 2562   
   2. ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนส าหรับงาน              
ถังก๊าซ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. …. ก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน ส าหรับงาน
ถังก๊าซ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขท่ี มอก. 2060 – 2560 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5077                  
(พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง ส าหรับงานถังก๊าซ และ
ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน ส าหรับงานถังก๊าซ ลงวันท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5498 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5077 (พ.ศ. 2561) ลงวันท่ี 26 
ตุลาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่น
หนา และแผ่นบาง ส าหรับงานถังก๊าซ และก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้า ทรงแบนรีดร้อน 
ส าหรับงานถังก๊าซ ลงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2562  
   3. ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสี
โดยกรรมวิธีจุ่มร้อน แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูก ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. …. ก าหนดให้
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นตัด และ
แผ่นลูกฟูก ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขท่ี มอก. 50 – 2561 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5188 (พ.ศ. 
2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน แผ่นม้วน แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูก และ
ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน แผ่นม้วน แผ่น
แถบ แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูก ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5520 
(พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ลงวันท่ี 30 กันยายน 
พ.ศ. 2562 เรื่อง แก้ไขประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5188 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ลงวั นท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน แผ่นม้วน แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูก และ
ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน แผ่นม้วน แผ่น
แถบ แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูก  
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11. เร่ือง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงการมีและใช้อาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่ง
เทียมอาวุธปืนของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ และการมอบให้ประชาชนมีและใช้เพื่อช่วยเหลือราชการ พ.ศ. 
2553  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ
ระเบิด ดอกไม้เพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปืนของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ และการมอบให้ประชาชนมีและใช้เพื่อ
ช่วยเหลือราชการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยให้แก้ไขการจัดล าดับให้หน่วยงานเป็นหน่วยงานราชการให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงเพื่อให้สอดคล้อง
กับกฎกระทรวงการมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปืน ของหน่วย
ราชการและรัฐวิสาหกิจ และการมอบให้ประชาชนมีและใช้เพื่อช่วยเหลือราชการ พ.ศ. 2553 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมด้วย 
แล้วด าเนินการต่อไปได้  
   สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง   
  แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงการมและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และส่ิง
เทียมอาวุธปืนของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ และการมอบให้ประชาชนมีและใช้เพื่อช่วยเหลือราชการ พ.ศ. 2553 
โดยก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (ส านักงาน กกต.) และส านักงานศาลปกครอง (ศป.) เป็น
หน่วยงานราชการตามกฎกระทรวงฯ โดยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ
ระเบิด ดอกไม้เพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490  
 
12. เร่ือง การมอบหมายให้นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อนุมัติ  ให้ความเห็นชอบหรือมีค าสั่งแทน
คณะรัฐมนตรี เก่ียวกับร่างพระราชกฤษฎีกาที่ต้องด าเนินการตามรัฐธรรมนูญในความสัมพันธ์กับรัฐสภา สภา
ผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา ซ่ึงมีระยะเวลาด าเนินการอันจ ากัด  ตามมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
เสนอเร่ืองและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมอบหมายให้นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อนุมัติ  ให้ความ
เห็นชอบ หรือมีค าส่ังแทนคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกาท่ีต้องด าเนินการตามรัฐธรรมนูญใน
ความสัมพันธ์กับรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา ซึ่งมีระยะเวลาด าเนินการอันจ ากัด  ตามมาตรา 7 แห่งพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548  ตามท่ีส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เสนอ 
  สาระส าคัญของเร่ือง  
  โดยท่ีร่างพระราชกฤษฎีกาท่ีต้องด าเนินการตามรัฐธรรมนูญในความสัมพันธ์กับรัฐสภา สภา
ผู้แทนราษฎร  หรือวุฒิสภา เช่น พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นต้น จะมีระยะเวลาด าเนินการค่อนข้างจ ากัด ประกอบกับเป็นเรื่องท่ีมีแนวทางปฏิบัติท่ี
ชัดเจนอยู่แล้ว คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติ วันท่ี 25 สิงหาคม 2554 มอบหมายให้นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี
เป็นอนุมัติ ให้ความเห็นชอบหรือมีค าส่ังแทนคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวตามมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การเสนอเรื่อง และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในเรื่อง
ดังกล่าวด าเนินไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  จึงเสนอขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบมอบหมาย
ให้นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อนุมัติให้ความเห็นชอบ หรือมีค าส่ังแทนคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับร่างพระ
ราชกฤษฎีกาท่ีต้องด าเนินการตามรัฐธรรมนูญในความสัมพันธ์กับรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา ซึ่งมี
ระยะเวลาด าเนินการอันจ ากัด  ตามมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 
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เศรษฐกิจ - สังคม 
13.  เร่ือง  มาตรการการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนการลงทุนในประเทศ ปี 2563 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
                   1. เห็นชอบมาตรการการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนการลงทุนในประเทศ ปี 2563 พร้อมท้ังมอบหมาย
หน่วยงานตามท่ีระบุ ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
                   2. เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร                  
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... จ านวน 1 ฉบับ 
                   3. เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตาม
มาตรา 12 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับท่ี ..) จ านวน 1 ฉบับ 
                   4. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน และปีต่อ ๆ ไป จ านวน 350.67 
ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับมาตรการสินเช่ือเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (มาตรการสินเช่ือฯ) 
ตามมาตรา 28 แห่ง พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ   
   ส าหรับภาระงบประมาณในการด าเนินการตามมาตรการสินเช่ือเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) สนับสนุนสินเช่ือในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ
และเงื่อนไขผ่อนปรน และรัฐบาลชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ยให้แก่ ธสน. ภายในกรอบวงเงิน 350.67 ล้านบาท นั้น 
เห็นสมควรให้ ธสน. จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามผลการด าเนินงานจริงต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
                   สาระส าคัญ 
                   เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจไทยตลอดปี 2562 เผชิญกับความไม่แน่นอนจากภายนอกประเทศ 
ส่งผลให้เศรษฐกิจประสบสภาวะชะลอตัวและอาจส่งผลกระทบการลงทุนในปี 2563 กระทรวงการคลังจึงเห็นสมควร
เสนอมาตรการการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนการลงทุนในประเทศ ปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
                   1. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ 
                             1) วัตถุประสงค์ : ช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้การลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้นในปี 2563 
                             2) กลุ่มเปูาหมาย : บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
                             3) ระยะเวลาด าเนินงาน : ส าหรับรายจ่ายท่ีจ่ายไปต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวันท่ี 31 
ธันวาคม 2563 
                             4) วิธีด าเนินงาน : ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหักรายจ่ายเพื่อการลงทุนในเครื่องจักร
ได้ร้อยละ 250 หรือ 2.5 เท่า ของรายจ่ายตามจ านวนท่ีจ่ายจริง แต่ไม่รวมถึงกรณีท่ีเป็นธุรกิจให้เช่าแบบลีสซิ่งและ
ลงทุนในเครื่องจักรเพื่อให้เช่าเครื่องจักรนั้นแบบลีสซิ่ง  โดยให้หักรายจ่ายร้อยละ 100 แรก หรือ 1 เท่าแรกของ
รายจ่ายตามจ านวนท่ีจ่ายจริง เป็นค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาตามเกณฑ์ท่ีประมวลรัษฎากรก าหนด และทยอยหัก
รายจ่ายส่วนเพิ่มเป็นเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชี ท้ังนี้ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีอธิบดีกรมสรรพากรประกาศก าหนด 
                             ท้ังนี้ การใช้สิทธิประโยชน์สามารถด าเนินการได้โดยการตราพระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... จ านวน 1 ฉบับ 
                             5) สูญเสียรายได้ : คาดว่าจะสูญเสียรายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลประมาณ 6,600 ล้านบาทต่อ
ปี เป็นระยะเวลา 5 ปี 
                             อนึ่ง ในส่วนของการหักค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในอาคาร กระทรวงการคลังอยู่ระหว่าง
พิจารณาความเหมาะสมในการให้สิทธิประโยชน์ตามมาตรการนี้ 
                   2. มาตรการยกเว้นอากรขาเข้าเคร่ืองจักร 
    1) วัตถุประสงค์ : เพื่อกระตุ้นการลงทุนในประเทศและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการ 
                              2) กลุ่มเปูาหมาย : ผู้ประกอบการ 
                              3) ระยะเวลาด าเนินงาน : การน าเข้าเครื่องจักรต้ังแต่วันท่ีประกาศกระทรวงการคลังมีผล
บังคับใช้ – 31 ธันวาคม 2563 
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                              4) วิธีด าเนินงาน : ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร 146 ประเภทย่อย โดยการออกประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12  แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับท่ี ..) จ านวน 1 ฉบับ 
                              5) สูญเสียรายได้ : คาดว่าจะสูญเสียรายได้อากรขาเข้าประมาณ 2,000 ล้านบาท 
                   3. มาตรการสินเชื่อเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (มาตรการสินเชื่อฯ) 
                              1) วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ในอัตราดอกเบี้ยท่ีผ่อนปรน โดยเฉพาะผู้ประกอบการส่งออกและธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่อง 
(Supply Chain) รวมถึงผู้ประกอบการท่ีมีการน าเข้าเครื่องจักรเพื่อการพัฒนาประเทศ เพื่อยกระดับกระบวนการ
ผลิตและเพิ่มศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมไทยไปสู่ Industry 4.0 และมีการเติบโตอย่างยั่งยืน 
                              2) กลุ่มเปูาหมาย : ผู้ประกอบการส่งออกและธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่อง และผู้น าเข้าเครื่องจักรและ
อุปกรณ์เพื่อพัฒนาประเทศ 
                              3) ระยะเวลาด าเนินงาน : ต้ังแต่วันท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ หรือตามท่ีธนาคารเพื่อการ
ส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ก าหนด และก าหนดระยะเวลาส้ินสุดการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือเมื่อ ธสน. 
ให้สินเช่ือเต็มกรอบวงเงินของมาตรการ ท้ังนี้ ไม่เกินวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
     4) สิทธิประโยชน์ : อัตราดอกเบ้ีย (ต่อปี)  
    -  ปีท่ี 1-2 :  ร้อยละ 2 
    - ปีท่ี 3-5 :  Prime Rate – ร้อยละ 2 
    -  ปีท่ี 6-7 :  Prime Rate  
    ณ วันท่ี 22 มกราคม 2563 Prime Rate = ร้อยละ 6 
    5) งบประมาณ : รัฐบาลชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ยให้แก่ ธสน. เป็นจ านวนท้ังส้ิน 350.67 
ล้านบาท ท้ังนี้ ให้ ธสน. ท าความตกลงในการเบิกจ่ายงบประมาณกับส านักงบประมาณต่อไป   
   4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
   มาตรการดังกล่าวจะส่งผลก่อให้เกิดการลงทุนกว่า 110,000 ล้านบาท สนับสนุนให้เศรษฐกิจ
ขยายตัวร้อยละ 0.25 นอกจากนี้ การยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรตามมาตรการนี้ ในระยะส้ัน จะส่งผลให้ผู้ผลิตใน
ประเทศได้รับความคุ้มครองลดลง ต้องแข่งขันกับของท่ีน าเข้ามากขึ้น แต่เมื่อส้ินสุดมาตรการแล้วจะได้รับความ
คุ้มครองเท่าเดิม และจะมีประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มสูงขึ้น 
     
14. เร่ือง ขออนุมัติโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ของการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและ
เอกชน (คณะกรรมการนโยบายฯ) เสนอดังนี้ 
  1. อนุมัติโครงการรถไฟฟูาสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) และวงเงินงบประมาณ
รายจ่ายของโครงการฯ ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 
(พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนฯ ปี 2556) ดังนี้ 
      1.1 อนุมัติโครงการรถไฟฟูาสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ในรูปแบบ PPP 
Net Cost โดยภาครัฐลงทุนค่างานจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดินโครงการฯ ส่วนตะวันตก และภาคเอกชนลงทุนค่างานโยธา
โครงการฯ ส่วนตะวันตก และค่างานระบบรถไฟฟูา ขบวนรถไฟฟูา บริหารการเดินรถและซ่อมบ ารุงรักษาท้ังเส้นทาง 
ต้ังแต่ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) รวมทั้งค่าจ้างท่ีปรึกษาโครงการฯ โดยมีระยะเวลาเดินรถ 30 ปี นับจาก
เริ่มเปิดให้บริการโครงการฯ ส่วนตะวันออก เป็นต้นไป เอกชนเป็นผู้จัดเก็บค่าโดยสารและรับความเส่ียงด้านรายได้ค่า
โดยสาร รายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานท้ังหมด โดยภาครัฐไม่มีภาระ
สนับสนุนทางการเงิน (Subsidy) แก่เอกชนในส่วนงานระบบรถไฟฟูาและขบวนรถและงานเดินรถและซ่อมบ ารุงรักษา
ของโครงการฯ  
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      1.2 อนุมัติค่างานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดินและค่าส ารวจอสังหาริมทรัพย์โครงการฯ 
ส่วนตะวันตก ในกรอบวงเงิน 14,661 ล้านบาท โดยให้ส านักงบประมาณ (สงป.) จัดสรรงบประมาณตามความจ าเป็น
และเหมาะสมตามแผนการใช้จ่ายเงินจริง ท้ังนี้ ให้การรถไฟฟูาขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ถือปฏิบัติตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 22 สิงหาคม 2560 อย่างเคร่งครัด โดยก าหนดราคาเวนคืนท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง (ถ้ามี) ให้
ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังให้สอดคล้องกับสภาพความเป็น
จริงและราคาตลาดของแต่ละพื้นท่ีเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืนอย่ างแท้จริง รวมท้ังก าหนดมาตรการ
ปูองกันการแสวงหาก าไรจากราคาท่ีดินเกินจริงเพื่อไม่ให้เกิดภาระค่าเวนคืนท่ีดินและอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นใน
อนาคตด้วย 
      1.3 อนุมัติกรอบวงเงินสนับสนุนให้เอกชนตามท่ีเกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินวงเงินค่างานโยธาของ
โครงการฯ ส่วนตะวันตก จ านวน 96,012 ล้านบาท ตามท่ี รฟม. ได้ด าเนินการทบทวนโดยค านึงถึงหลักความคุ้มค่า
และประหยัด และผ่านการพิจารณาจากกระทรวงคมนาคม (คค.) แล้วเมื่อวันท่ี 8 มีนาคม 2562 โดยรัฐทยอยช าระ
คืนให้เอกชนหลังจากเปิดเดินรถท้ังเส้นทางแล้ว และแบ่งจ่ายเป็นรายปี ก าหนดระยะเวลาแบ่งจ่ายไม่ต่ ากว่า 10 ปี 
พร้อมดอกเบี้ย โดยใช้อัตราส่วนลดหรืออัตราดอกเบี้ยตามความเห็นของ สงป. ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 เห็นควรให้ รฟม. พิจารณาแนวทางในการ
ด าเนินการอย่างรอบด้านตามความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมต่อไป 
  2. รับทราบหลักการขอบเขตและเงื่อนไขในการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการฯ ตามมติ
คณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมเม่ือวันท่ี 7 กันยายน 2561 และความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
เมื่อวันท่ี 12 ตุลาคม 2561  
  3. มอบหมายให้ รฟม. คค. และคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการร่วม
ลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562) ของโครงการฯ รับข้อสังเกตของ
คณะกรรมการนโยบายฯ และความเห็นของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ไปด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป ท้ังนี้ ให้
ด าเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
  สาระส าคัญของเร่ือง 
  โครงการรถไฟฟูาสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) มีวัตถุประสงค์เพื่อเช่ือมโยงการ
เดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะของกรุงเทพมหานครระหว่างฝ่ังตะวันออกและฝ่ังตะวันตก ซึ่งอยู่ภายใต้แผนแม่บท
ระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Mass Rapid Transit Master Plan in Bangkok 
Metropolitan Region : M-MAP) โดยท่ีผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้เคยมีอนุมัติให้ด าเนินการก่อสร้างงานโยธาของส่วน
ตะวันออก ช่วงศูนย์วัฒนธรรม – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ไปแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จใน
ปี 2566 ส าหรับในครั้งนี้เป็นการขออนุมัติการด าเนินงานก่อสร้างงานโยธาของฝ่ังตะวันตกและการบริหารจัดการการ
เดินรถและซ่อมบ ารุงของรถไฟฟูาสายสีส้มท้ังระบบ ท้ังนี้ ภาพรวมของโครงการรถไฟฟูาสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – 
มีนบุรี (สุวินทวงศ์) สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
   1.1 ภาพรวมโครงการฯ 
หัวข้อ สายสีส้มทั้งระบบ ส่วนตะวันออก ส่วนตะวันตก 

ระยะทาง 35.9 กม. (ใต้ดิน 27 กม. + 
ยกระดับ 8.9 กม.) 

22.5 กม. (ใต้ดิน 13.6 กม. + 
ยกระดับ 8.9 กม.) 

13.4 กม. (ใต้ดินตลอดสาย) 

สถานี 28 สถานี (21 สถานีใต้ดิน + 
7 สถานียกระดับ) 

17 สถานี (10 สถานีใต้ดิน + 
7 สถานียกระดับ) 

11 สถานี (ใต้ดินตลอดสาย) 

ระบบไฟฟ้า Heavy Rail Transit System (4 ตู้/ขบวน ในปีท่ีเปิด) 
ผู้โดยสาร 439,736 คน/เท่ียว/วัน (ปี 69) 121,599 คน/เท่ียว/วัน (ปี 66) 439,736 คน/เท่ียว/วัน (ปี 69) 
ผลตอบแทน 
ด้านเศรษฐกิจ* 

EIRR = ร้อยละ 19.06 
(NPV = 107,564 ล้านบาท) 

EIRR = ร้อยละ 13.96 
(NPV = 15,185 ล้านบาท) 

EIRR = ร้อยละ 19.45 
(NPV = 67,640 ล้านบาท) 
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ผลตอบแทน 
ด้านการเงิน* 

FIRR = ร้อยละ 0.40 
(NVP = -107,556 ล้านบาท) 

FIRR = ร้อยละ – 5.87 
(NVP = - 95,234 ล้านบาท) 

FIRR = ร้อยละ 0.00 
(NVP = - 60,714 ล้านบาท) 

การจัดท า 
รายงาน EIA 

จัดท ารายงาน EIA 2 เล่ม 
(ส่วนตะวันออกและ 

ส่วนตะวันตก) 

คณะกรรมการส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติเห็นชอบแล้ว 

อยู่ระหว่างปรับปรุงแกไ้ขตาม
ความเหน็ของ คชก. 

การจัด 
กรรมสิทธิ์ที่ดิน 

พื้นท่ีรวม 1,099 แปลง 
รวม 553 หลัง  

พื้นท่ีรวม 594 แปลง 
รวม 222 หลัง 

พื้นท่ีรวม 505 แปลง (41 ไร่ 1 
งาน 96 ตร.ว.) รวม 331 หลัง 

มูลค่ารวม 24,286 ล้านบาท มูลค่า 9,625 ล้านบาท มูลค่า 14,661 ล้านบาท 
เปิดบริการ เต็มรูปแบบ ปี 2569 ปี 2566 ปี 2569 

ท่ีมา : รฟม. 
หมายเหตุ: * มาจากผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเศรษฐกิจและการเงินระยะเวลา 30 ปี ท่ีอัตราคิดลด ร้อยละ 
12 และร้อยละ 5 ตามล าดับ บนสมมติฐาน MRT Assessment Standardization (ยังไม่รวมกรณีจ ากัดอัตราค่า
โดยสารสูงสุดท่ี 12 สถานี) ท้ังนี้ กรณีจ ากัดอัตราค่าโดยสารสูงสุดท่ี 12 สถานี IRR ของท้ังโครงการฯ คือ ร้อยละ 0.40 
(NPV = - 107,556 ล้านบาท) ในขณะท่ี EIRR คือ ร้อยละ – 2.26 (NPV = 107,564 ล้านบาท) 
   1.2 มูลค่าโครงการฯ 

รายการ ส่วนตะวันออก ส่วนตะวันตก รวม 
การจัดกรรมสิทธิ์ ท่ีดิน/ค่าจ้างส ารวจ
อสังหาริมทรัพย์ 

9,625 ล้านบาท 
(เงินงบประมาณ) 

14,661 ล้านบาท 
(เงินงบประมาณ) 

24,286 ล้านบาท 

การก่อสร้างงานโยธา/ค่าจ้างท่ีปรึกษา
บริหารและควบคุมงานโยธา 

82,907 ล้านบาท 
(เงินกู้ภายในประเทศ) 

96,012 ล้านบาท* 
(เงินงบประมาณ) 

178,919 ล้านบาท 

งานระบบรถไฟฟูา ขบวนรถไฟฟูา บริหาร
การ เ ดิน รถและซ่ อมบ า รุ ง รั กษา ท้ั ง
โครงการ/ค่าจ้างท่ีปรึกษาโครงการฯ 

32,116 ล้านบาท 
(เงินลงทุนจากภาคเอกชน) 

32,116 ล้านบาท 

รวม 235,321 ล้านบาท 
   1.3 รูปแบบการลงทุนโครงการฯ 

รายการ รูปแบบการลงทุน 
ส่วนตะวันออก ส่วนตะวันตก 

การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน - รั ฐ เ ป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ จั ด ส ร ร
งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดกรรมสิทธิ์ท่ีดินส าหรับโครงการฯ 
ท้ังส่วนตะวันตกและตะวันออก 

PPP Net Cost โดยแบ่งการร่วมทุน ดังนี้ 
- ภาครัฐลงทุนค่างานจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดินโครงการฯ 
ส่วนตะวันตก 
 
- ภาคเอกชนลงทุนค่างานโยธาโครงการฯ ส่วน
ตะวันตก โดยภาครัฐจะทยอยจ่ายคืนหลังเปิด
ให้บริการเดินรถ เป็นระยะเวลาไม่ต่ าว่า 10 ปี 
(อัตราคิดลดร้อยละ 5) 

การก่อสร้างงานโยธา - ใ ห้  ก ค .  จั ดห า แ ห ล่ ง เ งิ น กู้ ท่ี
เหมาะสม และให้ สงป. พิจารณา
จัดสรรเงินงบประมาณให้เป็นรายได้
แ ก่  ร ฟ ม .  ใ ห้ เ พี ย ง พ อ ต่ อ ก า ร
ด าเนินการ การบริหารงาน การ
ลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และการช าระ
หนี้แก่แหล่งเงินกู้ท้ังในส่วนของเงิน
ต้น ดอกเบ้ีย ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

งานระบบรถไฟฟ้ า 
ข บ ว น ร ถ ไ ฟ ฟ้ า 

- ภาคเอกชนลงทุนค่างานระบบไฟฟูา ขบวนรถไฟฟูา บริหารการเดินรถและซ่อม
บ ารุงรักษาท้ังเส้นทาง ระยะเวลาเดินรถ 30 ปี นับจากเริ่มเปิดให้บริการโครงการฯ ส่วน
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บริหาร การ เ ดินรถ 
และซ่อมบ ารุงรักษา
ทั้งโครงการ 

ตะวันออก เป็นต้นไป และเป็นผู้จัดเก็บค่าโดยสารและรับความเส่ียงด้านรายได้ค่าโดยสาร 
รายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานท้ังหมด โดย
ภาครัฐไม่มีภาระสนับสนุนทางการเงิน (Subsidy) แก่เอกชนในส่วนงานนี้ 

 
    1.4 การเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ  
สถานีโครงการฯ โครงการรถไฟฟ้า หน่วยงาน สถานีเชื่อมต่อ ปีเปิดใหบ้ริการ 

1. บางขุนนนท์ สายสีแดง ช่วงตล่ิงชัน-ศิริราช รฟท. บางขุนนนท์ 2565 
สายสีน้ าเงิน รฟม. 2563 

2. ศิริราช สายสีแดง ช่วงตล่ิงชัน-ศิริราช รฟท. ศิริราช 2565 
3. อนุสาวรีย์ 
ประชาธิปไตย 

สายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ 
(วงแหวนกาญจนาภิเษก) 

รฟม. ผ่านฟูา 2569 

4. ยมราช สายสีแดง ช่วงบางซื่อ-หัวล าโพง รฟท. ยมราช 2567 
5. ราชเทวี สายสีเขียวอ่อน ช่วงหมอชิต-แบริ่ง กทม. ราชเทวี เปิดให้บริการแล้ว 

6. ราชปรารภ 
สายสีแดง ช่วงบางซื่อ-หัวหมาก รฟท. 

ราชปรารภ 
2567 

แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ รฟท. เปิดให้บริการแล้ว 
7. ศูนย์วัฒนธรรมฯ สายสีน้ าเงิน รฟม. ศูนย์วัฒนธรรมฯ เปิดให้บริการแล้ว 
8. วัดพระราม 9 สายสีเทา ช่วงวัชรพล – ทองหล่อ - พระราม 9 อนาคต 
9. ล าสาลี สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – ส าโรง 

สายสีน้ าตาล ช่วงแคราย – ล าสาลี 
(บึงกุ่ม) 

รฟม. 
ล าสาลี 

2564 
2569 

10. มีนบุรี สายสีชมพู รฟม. มีนบุรี 2564 
 
  2. คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนได้ขอให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ
โครงการรถไฟฟูาสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ในรูปแบบ PPP Net Cost มีระยะเวลาเดินรถ 30 
ปีนับจากเริ่มเปิดให้บริการโครงการฯ ส่วนตะวันออกเป็นต้นไป โดยเอกชนเป็นผู้รับผิดชอบค่างานระบบรถไฟฟูา 
ขบวนรถไฟฟูา บริหารการเดินรถและซ่อมบ ารุงรักษาท้ังเส้นทาง ซึ่งมีมูลค่ารวม 32 ,116 ล้านบาท รวมท้ังเป็น           
ผู้จัดเก็บค่าโดยสารและรับความเส่ียงด้านรายได้ค่าโดยสาร รายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ และรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงานท้ังหมด โดยภาครัฐไม่มีภาระสนับสนุนทางการเงินแก่เอกชนในส่วนงานระบบรถไฟฟูาและขบวนรถ
และงานเดินรถและซ่อมบ ารุงรักษา 
 
15. เร่ือง การรับรายงานผลการด าเนินการกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบของศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต   
  คณะรัฐมนตรีพิจารณาการรับรายงานผลการด าเนินการกรณีเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) เสนอ แล้วมีมติดังนี้  
  1. มอบหมายให้ส านักงาน ป.ป.ท. ท าหน้าท่ีในการประสานงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนหรือ
พบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐในสังกัดกระท าการหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ  
และการไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 27 มีนาคม 2561 โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของแต่ละ
หน่วยงานมีหน้าท่ีในการรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐซึ่งอยู่ในสังกัดหรือก ากับ  ประกอบด้วย ส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน  มายังส านักงาน ป.ป.ท. ตามรูปแบบวิธีการท่ีส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนด  



 

 

 

16 

  2. ส าหรับการมอบหมายให้ส านักงาน ป.ป.ท. ตรวจสอบ เร่งรัด ติดตามการด าเนินงานของหัวหน้า
ส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐในการด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีในกรณีข้อร้องเรียนหรือพบเหตุอันควร
สงสัยว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐในสังกัดกระท าการหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบฯ นั้น ให้ส านักงาน ป.ป.ท. 
ด าเนินการตามมาตรการ 51 (2) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝุายบริหารในการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต  พ.ศ. 2551 ตามความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและส านักงาน ก.พ.ร. ต่อไป  
ท้ังนี้ ให้ ส านักงาน ป.ป.ท. รับความเห็นของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี และส านักงบประมาณไปด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย   
 
16. เร่ือง  มาตรการการจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากสนามบินสาธารณะ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมาตรการการจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากสนามบินสาธารณะ และ
มอบหมายกระทรวงคมนาคม (คค.) กระทรวงกลาโหม (กห.)  กระทรวงมหาดไทย (มท.) และกระทรวงสาธารณสุข 
(สธ.)  ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (ทส.) เสนอ  
  สาระส าคัญของเร่ือง  
  ทส. รายงานว่า  
  1. มาตรการการจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากสนามบินสาธารณะใช้แนวทางการจัดการปัญหา
มลพิษทางเสียงจากอากาศยานอย่างสมดุลท่ีองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation 
Organization : ICAO) ได้เสนอ ประกอบกับมาตรการการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงจากท่าอากาศยานท่ีได้
จัดท าในปี 2547 และผลการด าเนินงานตามมาตรการดังกล่าว รวมท้ังปัญหาอุปสรรคท่ีผ่านมาเป็นแนวทางการ
พิจารณา เพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้านส่ิงแวดล้อม ด้านการบิน ด้านผังเมือง ด้านสุขภาพ  และท้องถิ่น  ใช้เป็น
กรอบการด าเนินงานในลักษณะงานบูรณาการร่วมกันในการจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากสนามบินสาธารณะ   
  2. มาตรการการจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากสนามบินสาธารณะมีเปูาหมาย คือ สนามบิน
สาธารณะทุกแห่งท่ีได้รับความเห็นชอบแผนพัฒนาสนามบิน  เพื่อรองรับการเดินทางทางอากาศ  มีการด าเนินงาน
ปูองกันปัญหามลพิษทางเสียงท่ีจะเกิดผลกระทบกับประชาชนท่ีอาศัยอยู่โดยรอบสนามบินภายในปี 2566 โดย
ประกอบด้วย 4 มาตรการ ดังนี้  
   2.1 มาตรการการน าแผนท่ีเส้นเท่าระดับเสียง   ไปใช้ในการวางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
โดยรอบสนามบิน  มี 2 มาตรการย่อย ได้แก่ (1)  ให้มีการจัดท าแผนท่ีเส้นเท่าระดับเสียงท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนา
สนามบินในระยะยาว และ (2) การน าแผนท่ีเส้นเท่าระดับเสียงไปใช้ในการจัดท าผังเมืองและการวางแผนการใช้
ประโยชน์ท่ีดินโดยรอบสนามบินท้ังสนามบินเก่าและสนามบินใหม่ โดยสนามบินเก่าท่ีเป็นสนามบินระดับภาค  
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี สนามบินระดับจังหวัด ให้แล้วเสร็จภายใน 4 ปี  
   2.2 มาตรการการจัดการผลกระทบด้านเสียงจากอากาศยานและวิธีปฏิบัติการบิน  มี 1 
มาตรการย่อย ได้แก่ ให้ก าหนดวิธีปฏิบัติการบินโดยรอบสนามบินในการจัดการผลกระทบด้านเสียงท่ีเหมาะสมให้มี
ความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยมีกิจกรรมหรือขั้นตอนการด าเนินงานส าหรับใช้กับท้ังสนามบินเก่าและ
สนามบินใหม่ เช่น รวบรวมและพัฒนาฐานข้อมูลการปฏิบัติการบินโดยรอบสนามบิน ก าหนดวิธีปฏิบัติการบิน 
วิเคราะห์การปฏิบัติการบินกับพื้นท่ีอ่อนไหวโดยรอบสนามบิน และให้สนามบินเลือกวิธีปฏิบัติการบินท่ีเหมาะสม  
เป็นต้น  
   2.3 มาตรการการพัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการมลพิษทางเสียงและแก้ไขปัญหา
เรื่องร้องเรียน มี 4 มาตรการย่อย ได้แก่ (1) ให้ปรับปรุงกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับเสียงอากาศยานและการลด
ผลกระทบทางเสียงให้ทันสมัยและเหมาะสม (2) ให้พัฒนาระบบการด าเนินงานเพื่อตรวจสอบและบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนจากประชาชนท่ีรวดเร็วและถูกต้อง  (3) ให้มีระบบการตรวจสอบระดับเสียง และ (4) ให้ศึกษาวิจัย
เพื่อสนับสนุนการจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากสนามบิน  
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   2.4 มาตรการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเผยแพร่ข้อมูลการจัดการเสียงสนามบิน มี
กิจกรรมหรือขั้นตอนการด าเนินงานส าหรับใช้กับท้ังสนามบินเก่าและสนามบินใหม่ เช่น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ
เสริมสร้างความเข้าใจแก่จังหวัด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และชุมชนด้านการจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจาก
สนามบิน และจัดท าหลักเกณฑ์การเผยแพร่ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษทางเสียงจากสนามบิน เป็นต้น  
  3. มาตรการการจัดการปัญหามลพิเษทางเสียงจากสนามบินสาธารณะจัดท าขึ้นโดยคณะท างาน
จัดการปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงจากสนามบิน ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดย
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ  (โดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็นประธาน) ในการประชุม
ครั้งท่ี 3/2563 เมื่อวันท่ี 26 มีนาคม 2562 และคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ในการประชุมครั้งท่ี 
6/2562 เมื่อวันท่ี 19 กันยายน 2562 มีมติเห็นชอบต่อมาตรการการจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากสนามบิน
สาธารณะตามท่ี ทส.เสนอ และให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป ท้ังนี้ กก.วล. ได้มอบหมายให้ คค. กห. มท. 
และ สธ. น ามาตรการดังกล่าวไปด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  
 
17. เร่ือง สถานการณ์และแนวทางการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจ า 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสถานการณ์และแนวทางการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจ า 
ตามท่ีกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ โดยให้กระทรวงยุติธรรม (ส านักงานกิจการยุติธรรม)  น ากรอบแนวทางฯ เสนอ
ต่อคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติพิจารณาก่อนด าเนินการต่อไป  โดยให้กระทรวงยุติธรรม 
(ส านักงานกิจการยุติธรรม)  และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณา
ด้วย โดยด าเนินการให้สอดคล้องเป็นไปตามแผนแม่บทฯ รวมท้ัง  การก าหนดกรอบแนวทางดังกล่าวควรค านึงให้
ครอบคลุมถึงมาตรการรองรับการลดจ านวนผู้ต้องขังท่ัวประเทศในระยะยาวต่อไป  
  ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องจัดหาเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) เพื่อรองรับการด าเนินการ
ตามแนวทางการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจ า  เห็นควรให้กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ด าเนินการโดยค านึงถึงการจัดหาในปริมาณท่ีเหมาะสมและจ าเป็นต่อการใช้งานจริง  ประสิทธิภาพการใช้งานความ
คุ้มค่า ความเหมาะสมของราคา รวมทั้งความโปร่งใสในการด าเนินการด้วย  
  สาระส าคัญของเร่ือง  
  กระทรวงยุติธรรม เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบสถานการณ์และแนวทางการลดความแออัดของ
ผู้ต้องขังในเรือนจ า  โดยมีสาระส าคัญครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ  เช่น 1) สถานการณ์จ านวนผู้ต้องขังในประเทศไทย  
ท่ีปัจจุบันมีผู้อยู่ในเรือนจ าท่ัวประเทศ จ านวน  374,052 คน (ข้อมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2562) รวมถึงผู้ต้องราชทัณฑ์ 
จ านวน 364,488 คน โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ต้องราชทัณฑ์ท่ีมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติด/สารระเหย  
(288,648 คน) 2) สถานการณ์ความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจ าท่ัวประเทศเกี่ยวกับพื้นท่ีเรือนนอนของผู้ต้องขังท่ี
เกินความจุท่ีเรือนจ ารองรับผู้ต้องขังได้ (เกินประมาณ 115,698 คน) ส่งผลให้เกิดปัญหาความแออัดในเรือนจ าสรุปได้ 
ดังนี้  

ขนาดพื้นที่เรือนนอนของผู้ต้องขังในเรือนจ า 
ทั่วประเทศ 

ผู้ต้องขังในปัจจุบัน 

รวมจ านวน 305,312.42 ตารางเมตร 
สามารถรองรับผู้ต้องขัง จ านวน 254,302 คน 

ประมาณ 374,052 คน 
(ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2562) 

ประเด็น : จ านวนผู้ต้องขังในปัจจุบันเกินกว่าความสามารถท่ีเรือนจ าจะรองรับพื้นท่ีเรือนนอนให้กับผู้ต้องขังได้อย่าง
เหมาะสม  ท าให้เกิดปัญหาความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจ าท่ัวประเทศ 
ดังนั้น กระทรวงยุติธรรมจึงได้จัดท าแนวทางการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจ า ประกอบด้วย 5 กรอบการ
ด าเนินงาน สรุปได้ ดังนี้  
ก ร อ บ ที่  1 
กฎหมาย 

เป็นการพิจารณากฎหมายในเชิงระบบต้ังแต่กระบวนการปูองกันมิให้คนเข้าสู่เรือนจ า  การก าหนด
มาตรการทางเลือกอื่นแทนการจ าคุก การหาสถานท่ีอื่นแทนการจ าคุก  การปรับปรุงประสิทธิภาพ
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การบริหารงานเรือนจ าเพื่อให้เกิดกระบวนการจ าแนกและคัดกรองผู้ต้องขังช้ันดีให้ได้รับการลดโทษ 
พักโทษ รวมไปถึงมาตรการทางกฎหมายอื่น ๆ  เมื่อผู้กระท าความผิดได้พ้นโทษเพื่อให้โอกาส
ผู้กระท าความผิดได้กลับตัวและไม่หวนกลับมากระท าผิดซ้ า  

กรอบที่ 2 พัก
โทษ ลด โทษ 
แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เ ค รื่ อ ง มื อ ง
ติ ด ต า ม ตั ว
อิเล็กทรอนิกส์ 

เป็นกระบวนการลดความแอดอัดในเรือนจ าของผู้ต้องขังในประเภทต่าง ๆ  ผ่านการปล่อยตัว
ช่ัวคราว (ผู้ต้องขังระหว่าง) การคุมประพฤติ (รอการลงโทษ หรือรอการก าหนดโทษ)  และการพัก
การลงโทษท้ังแบบปกติและแบบเหตุพิเศษ 

ก ร อ บ ที่  3 
อาชีพ และการ
สร้างเรือนจ า
รูปแบบใหม ่

เป็นการก าหนดแนวทางการสร้างอาชีพ  รวมไปถึงการสร้างเรือนจ ารูปแบบใหม่เพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนปล่อย  การฝึกอาชีพท่ีเหมาะสมกับความถนัดของผู้ต้องขัง  และความต้องการของ
ผู้ประกอบการ  หรือตลาดแรงงาน เพื่อให้ผู้ต้องขังท่ีพ้นโทษได้เตรียมพร้อมท้ังในด้านสภาพจิตใจ
และการฝึกอาชีพท่ีเหมาะสมกับความถนัดก่อนออกจากเรือนจ า  รวมไปถึงการปรับปรุงสภาพเรือน
นอนเพื่อลดความแออัดในเรือนจ าในเบ้ืองต้น  

กรอบที่ 4 การ
บ า บั ด ฟื้ น ฟู
สมรรถภาพผู้
ติดยาเสพติด 

ปรับปรุงและบูรณาการการด าเนินการเพื่อบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพ
ท้ังในระบบสมัครใจ ระบบบังคับบ าบัดและระบบต้องโทษ  ปรับปรุงระยะเวลาการตรวจพิสูจน์
ก าหนดสถานท่ีหรือมาตรการควบคุมตัวเพื่อรอตรวจพิสูจน์  ระบบติดตามและประเมินผล  รวมท้ัง
หน่วยงานรับผิดชอบหลักและท่ีเกี่ยวข้อง การพัฒนาหลักสูตรบ าบัดรักษา การเพิ่มโอกาสแก่ผู้เสพ
ในการเข้าสู่กระบวนการบ าบัดฟื้นฟู  

กรอบที่ 5 การ
ปูองกันยาเสพ
ติด 

ขับเคล่ือนงานด้านการปูองกันยาเสพติด  โดยการสนับสนุนการปูองกันยาเสพติดระดับชุมชน/
หมู่บ้าน การจัดท าโครงการสร้างพื้นท่ีปลอดภัยในหมู่บ้าน / ชุมชน เป็นเปูาหมายระยะแรก   

ท้ังนี้  กระทรวงยุติธรรมแจ้งว่า เรื่องท่ีจ าเป็นต้องเร่งด าเนินการเพื่อการแก้ไขปัญหาข้างต้น จ านวน 2 เรื่อง ดังนี้  
   1) การปรับปรุงเพิ่มพื้นท่ีนอนในห้องขังท่ัวประเทศให้เป็น 2 ช้ัน จ านวน 94 แห่ง (รวม 
1,906 ห้อง คิดเป็นพื้นท่ีท่ีจะปรับปรุง 103,731.50 ตารางเมตร ซึ่งสามารถรองรับการใช้พื้นท่ีเรือนนอนของผู้ต้องขัง
ได้ จ านวน 86,442 คน) เพื่อบรรเทาความแออัดในระยะเริ่มแรก  
   2) การจัดหาเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring : EM) จ านวน 
30,000 เครื่อง เพื่อรองรับการคุมประพฤติและการพักการลงโทษ  
  และเพื่อขับเคล่ือนการด าเนินการตามแนวทางดังกล่าว กระทรวงยุติธรรมเห็นควรมอบหมาย
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้  คณะกรรมการก าหนดแนวทางการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจ า ในการประชุม
ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 30 ตุลาคม 2562  ได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว 
 
18. เร่ือง ขอความเห็นชอบแนวทางการปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการการปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการจากจ านวน 800 บาทต่อ
คนต่อเดือน เป็นจ านวน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน ในเบื้องต้นเฉพาะคนพิการท่ีมีบัตรประจ าตัวคนพิการและผ่าน
คุณสมบัติการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยให้เริ่มต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป โดยให้กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พิจารณาด าเนินการร่วมกับกระทรวงการคลัง และจัดท าแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณผ่านกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม และให้ถือว่าเป็นค า
ขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยรับงบประมาณดังกล่าว เพื่อด าเนินการตาม
ขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
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  สาระส าคัญของเร่ือง 
  พม. รายงานว่า 
  1. พม. โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้มีการจัดประชุมสมัชชาเครือข่ายคน
พิการระดับภูมิภาคประจ าปี พ.ศ. 2562 เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการระดับจังหวัด 76 จังหวัดท่ัวประเทศ และเครือข่ายคนพิการท่ัวประเทศ พบว่า มีการเสนอ
แนวทางความเป็นไปได้ในการปรับเพิ่มเบี้ยความพิการในอัตราที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความจ าเป็นของคน
พิการแต่ละบุคคลเพื่อเป็นหลักประกันขั้นพื้นฐานให้คนพิการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐมากยิ่งขึ้น นอกจาก
ข้อเสนอจากการจัดสมัชชาคนพิการดังกล่าวแล้วพบว่า คนพิการจ านวนมากได้มีข้อเสนอและข้อร้องเรียนไปยัง 
Web Portal ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ให้รัฐบาลมีการปรับสวัสดิการ
เบี้ยความพิการเพิ่มขึ้นในอัตราที่เหมาะสม 
  2. ต่อมา พม. โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหาร
ศาสตร์ได้ด าเนินการศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการโดยพบว่า การปรับเพิ่มเบี้ยความ
พิการจากปัจจุบัน 800 บาทต่อคนต่อเดือน เป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน มีความสอดคล้องกับภาวะค่าครอง
ชีพในปัจจุบัน เพราะจะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันของคนพิการได้ และไม่ท าให้ค่าใช้จ่าย
ทางการคลังเพิ่มมากขึ้นจนเกินไป ซึ่งสอดคล้องกับผลการส ารวจความคิดเห็นของคนพิการท่ีส่วนใหญ่ (ร้อยละ 
91.84) มีความต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนเบ้ียความพิการเพิ่มขึ้นในอัตรา 1,000 บาทขึ้นไป ท้ังนี้ จากสถานการณ์ใน
ปัจจุบันพบว่า คนพิการส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีชนบทและมีฐานะยากจน โดยมีรายได้เฉล่ียเพียงเดือนละ 4,326.52 
บาท ถือว่าเป็นผู้ท่ีมีรายได้น้อยและไม่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต นอกจากนี้คนพิการส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาและ
ความยากล าบากในการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการ และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีสามารถสนองตอบต่อความต้องการและ
จ าเป็นของคนพิการในทุกประเภทความพิการ ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงการจัดสวัสดิการเบ้ียความพิการของ
ประเทศไทยให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ท่ีจ าเป็นของคนพิการและส่งเสริมให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
  3. ปัจจุบันคนพิการท่ีมีบัตรประจ าตัวคนพิการมีจ านวน 2.02 ล้านคน (ข้อมูลจากฐานทะเบียนกลาง 
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ วันท่ี 2 ธันวาคม 2562) ซึ่งการจ่ายสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่
คนพิการดังกล่าว หน่วยงานท่ีรับผิดชอบจะเป็นผู้จัดท าค าขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีอยู่แล้ว แต่
ในส่วนท่ีปรับอัตราเบี้ยความพิการเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนในครั้งนี้ จะท าให้มีส่วนต่างจ านวน 200 
บาทต่อคนต่อเดือน (1,000 – 800) จึงท าให้ต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 
จ านวน 4,852.90 ล้านบาท ดังนี้ 

จ านวนคนพิการ 
ที่มีบัตรประจ าตัว
คนพิการ (ล้านคน) 

อัตราเบี้ยความพิการ 
(บาทต่อคนต่อเดือน) วงเงินงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม/ปี 

(ล้านบาท) 
เดิม ปรับเพิ่ม ส่วนต่าง 

2.02 800 1,000 200 
4,852.90 

จ านวนผู้พิการ × เงินเบ้ียความพิการท่ีเพิ่มขึ้น × 12 เดือน 
2.02 ล้านคน   ×            200 บาท           × 12 เดือน 

  4. ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ครั้งท่ี 3/2562 
เมื่อวันท่ี 25 ธันวาคม 2562 ท่ีประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางการปรับสวัสดิการเบ้ียความพิการดังกล่าวแล้ว  
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ต่างประเทศ 
 
19. เร่ือง  การสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาบริหารและสภาปฏิบัติการไปรษณีย์ในการประชุมใหญ่สหภาพ
สากลไปรษณีย์ สมัยที่ 27   
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ประเทศไทยสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาบริหาร (Council of 
Administration: CA) และสภาปฏิบัติการไปรษณีย์ (Postal Operations Council: POC) ในการประชุมใหญ่
สหภาพสากลไปรษณีย์ (Universal Postal Union: UPU) สมัยท่ี 27 โดยมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ 
(กต.) ด าเนินการขอเสียงและแลกเสียงสนับสนุนจากประเทศสมาชิกของ UPU ในการสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิก 
CA และ POC ของประเทศไทย ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เสนอ 
  สาระส าคัญ 
  ท่ีประชุมใหญ่ของ UPU จะจัดขึ้นทุก 4 ปี เพื่อก าหนดนโยบายด้านกิจการไปรษณีย์ระหว่างประเทศ 
ปรับปรุงแก้ไขพิธีสารต่าง ๆ และเลือกตั้งผู้บริหารของ UPU ตลอดจนเลือกตั้งสมาชิก CA และ POC ซึ่งจะมีวาระการ
ด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี โดย UPU มีก าหนดจัดการประชุมใหญ่ สมัยท่ี 27 ระหว่างวันท่ี 10 – 28 สิงหาคม 2563 
ณ กรุงอาบีจาน  สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ โดยท่ี UPU ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า ประเทศสมาชิกสามารถเป็นสมาชิก CA 
ติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 สมัย โดยจะต้องละเว้นการสมัคร 1 สมัย ซึ่งประเทศไทยได้ละเว้นการสมัครในสมัยท่ีผ่านมาแล้ว 
ส่วนการสมัคร POC นั้นไม่มีกฎเกณฑ์ดังกล่าว ดังนั้น ประเทศไทยจึงสามารถลงสมัครรับเลือกต้ังในสภาท้ัง 2 ในครั้ง
นี้ได้ โดยการท่ีประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิก CA และ POC จะเป็นการผลักดันการพัฒนากิจการไปรษณีย์ของไทยให้
มีความทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐานสากล และมีประสิทธิภาพได้มีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางของ UPU อีกท้ังยัง
เสริมสร้างบทบาทของไทยเวทีโลก 
 
20. เร่ือง การขอเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงสาธารณรัฐคาซัคสถาน 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบการเปล่ียนช่ือเมืองหลวงของสาธารณรัฐคาซัคสถานจากกรุงอัสตานา 
(Astana) เป็นกรุงนูร์-ซุลตัน (Nur-Sultan) และการด าเนินการท่ีจ าเป็นในส่วนของ กต. เพื่อเปล่ียนช่ือสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา เป็นสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนูร์-ซุลตัน เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของการ
เปล่ียนช่ือเมืองหลวงของสาธารณรัฐคาซัคสถานตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
  นายคาซีม-โยมาร์ต โตคาเยฟ (Kassym-Jomart Tokayev) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ
คาซัคสถาน เสนอให้ใช้ช่ือ นูร์-ซุลตัน เป็นช่ือเมืองหลวงแทนอัสตานาเพื่อให้คนรุ่นใหม่จดจ าช่ือของนาย Nursultan 
Nazarbayev ประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐคาซัคสถาน ซึ่งได้ประกอบคุณงามความดีนานัปการให้แก่
สาธารณรัฐคาซัคสถานในช่วงระยะเวลาท่ีปกครองประเทศ ซึ่งสาธารณรัฐคาซัคสถานได้แก้ไขรัฐธรรมนูญรับรองการ
เปล่ียนช่ือเมืองหลวงจากกรุงอัสตานาเป็นกรุงนูร์-ซุลตัน โดยมีผลบังคับใช้นับต้ังแต่วันท่ีลงประกาศเป็นทางการ               
เมื่อวันท่ี 23 มีนาคม 2563 
 
 

แต่งต้ัง 
21. เร่ือง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
พาณิชย์)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งต้ัง นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจ ารัส รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้ด ารงต าแหน่ง 
ท่ีปรึกษาการพาณิชย์ (นักวิชาการพาณิชย์ทรงคุณวุฒิ) ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ ต้ังแต่วันท่ี 2 
มกราคม 2563 ซึ่งเป็นวันท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งต้ังเป็นต้นไป  
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22. เร่ือง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการ
ต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ัง นายโวสิต 
วรทรัพย์ รองอธิบดีกรมพิธีการทูต ให้ด ารงต าแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ สหพันธ์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพื่อทดแทน
ต าแหน่งท่ีว่าง ซึ่งการแต่งต้ังข้าราชการให้ไปด ารงต าแหน่งเอกอัครราชทูตประจ าต่างประเทศดังกล่าว ได้รับความ
เห็นชอบจากประเทศผู้รับแล้ว  
 
23. เร่ือง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูง จ านวน 5 ราย ดังนี้   
  1. นายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ด ารงต าแหน่ง รองปลัดกระทรวง 
ส านักงานปลัดกระทรวง   
   2. นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ด ารงต าแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ส านักงานปลัดกระทรวง   
  3. นายชูรินทร์ ขวัญทอง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ด ารงต าแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง   
   4. นายอนันต์ ดนตรี รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ด ารงต าแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง    
  5. นายธนสุนทร สว่างสาลี รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ด ารงต าแหน่ง            
ผู้ตรวจราชการกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง     
  ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพื่อทดแทนต าแหน่ง            
ท่ีว่าง 
 
24. เร่ือง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอแต่งต้ัง 
นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ ให้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสถิติ
แห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้น
ไป เพื่อทดแทนต าแหน่งท่ีว่าง  
 
25. เร่ือง การแต่งต้ังกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ัง นายพิริยะ เข็มพล เป็นกรรมการอื่น
ในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) แทนนายก าจร ตติยกวี ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 
28 มกราคม 2563 เป็นต้นไป และให้ผู้ได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของ
กรรมการซึ่งได้รับแต่งต้ังไว้แล้ว  
 
26. เร่ือง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามมาตรา 4 (6) แห่ง
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอแต่งต้ัง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามมาตรา 4 (6) แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 
จ านวน 5 คน ดังนี้  
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   1. นางวิพรรณ ประจวบเหมาะ   
  2. นายอภิชัย จันทรเสน  
  3. นายวรเวศม์ สุวรรณระดา  
  4. นางสุวณี รักธรรม  
  5. นางศศิพัฒน์ ยอดเพชร  
   ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 28 มกราคม 2563 เป็นต้นไป  
 
27. เร่ือง การแตง่ต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง   
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมั ติตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอแต่ง ต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ ามันเช้ือเพลิง จ านวน 4 คน ดังนี้   
  1. นายชวลิต พิชาลัย    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจน้ ามันเช้ือเพลิง  
   2. นางสาววิมล ชาตะมีนา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน  
  3. นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการค้าในประเทศ/ต่างประเทศ และ
การบริหาร   
  4. นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการค้าในประเทศ/สารนิเทศ และการ
บริหาร      
  ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 28 มกราคม 2563 เป็นต้นไป และให้กระทรวงพลังงานด าเนินการแต่งต้ังกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ ามันเช้ือเพลิงในครั้งต่อ ๆ ไปให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาท่ีกฎหมาย
ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2559 (เรื่อง การด าเนินการแต่งต้ังกรรมการ
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย)    
 
28. เร่ือง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นท่ี จ านวน 3 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุ ฒิเดิมท่ีด ารง
ต าแหน่งครบวาระสองปี ดังนี้   
  1. นายถวัลย์ วรรณกิจมงคล   
   2. นางสาวบุหงา โพธิ์พัฒนชัย  
  3. นางพอตา ยิ้มไตรพร  
   ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 28 มกราคม 2563 เป็นต้นไป  
 
29. เร่ือง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ   
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เสนอแต่งต้ังกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ จ านวน 9 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมท่ีด ารง
ต าแหน่งครบวาระสามปี ดังนี้   
   1. ศาสตราจารย์นันทวัฒน์ บรมานันท์   
   2. นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์   
  3. พลต ารวจโท สมชาย พัชรอินโต  
  4. พันต ารวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์  
  5. นายภพ เอครพานิช  
  6. นางเบญจวรรณ สร่างนิทร  
  7. หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสด์ิ สวัสดิวัฒน์  
  8. นายจตุพร บุรุษพัฒน์   
  9. นายมานะ นิมิตรมงคล   
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  (ล าดับท่ี 1. – 8. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ  ล าดับท่ี 9. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภาคเอกชน) ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 28 มกราคม 2563 เป็นต้นไป  
 
30. เร่ือง แต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความ
สามัคคีปรองดอง  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีส านักงานขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการ
สร้างความสามัคคีปรองดอง (ส านักงาน ป.ย.ป.) เสนอแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง จ านวน 5 คน ดังนี้   
  คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง  
  1. รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จ านวน 3 คน เป็น
กรรมการ  
    1.1 รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)  
   1.2 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายอุตตม สาวนายน)  
   1.3 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)   
  2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จ านวน 2 คน  
   2.1 นายกฤษฎา บุญราช   
   2.2 นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์   
   ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 28 มกราคม 2563 เป็นต้นไป  
 

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


