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  วันนี้ ( 28 มกราคม 2563)  เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซ่ึงสรุปสาระสําคัญดังนี ้
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  รางกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นําเขา สงออก จําหนายหรือ
    มีไวในครอบครอง ซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp)  
    พ.ศ. ….  
  2.   เรื่อง  รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการเปนกองบังคับการหรือสวนราชการอยางอ่ืนใน
    สํานักงานตํารวจแหงชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. (การแกไขเพ่ิมเติมการแบงสวน  
    ราชการตํารวจภูธรภาค 1 – 9 ในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ)  
  3.  เรื่อง  รางกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนสะพานมิตรภาพไทย - 
    เมียนมา ขามแมน้ําเมย/ตองยิน แหงท่ี 2 พ.ศ. ….   
  4.  เรื่อง  รางกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทางหลวงพิเศษ 
    หมายเลข 81 สายบางใหญ – กาญจนบุรี พ.ศ. ….  
  5.  เรื่อง  รางกฎกระทรวงการข้ึนทะเบียน การออกใบแทนการข้ึนทะเบียน การเพิกถอน  
    ทะเบียน การกําหนดคาบริการและวิธีการใหบริการ การขออนุญาต การอนุญาต 
    การตออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การพักใชและเพิกถอน  
    ใบอนุญาต พ.ศ. ….    
  6.  เรื่อง  รางกฎกระทรวงกําหนดอัตราเงินคาทําศพ พ.ศ. ….  
  7.  เรื่อง  รางกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  
    พ.ศ. 2535 จํานวน 2 ฉบับ  
  8.  เรื่อง  รางประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดชนิดและแหลงกําเนิดวัตถุดิบท่ี
    จะนํามาใชในโรงงาน พ.ศ. ….  
  9.  เรื่อง  รางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเหล็กโครงสรางรูปพรรณข้ึน 
    รูปเย็นสําหรับงานโครงสรางท่ัวไป ตองเปนไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ….  
  10.  เรื่อง  รางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตองเปนไปตามมาตรฐาน  
    รวม 3 ฉบับ  
  11.  เรื่อง  การแกไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงการมีและใชอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด 
    ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปนของหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจ และการมอบ
    ใหประชาชนมีและใชเพ่ือชวยเหลือราชการ พ.ศ. 2553  
  12.  เรื่อง การมอบหมายใหนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเปนผูอนุมัติ  ใหความ 
    เห็นชอบหรือมีคําสั่งแทนคณะรัฐมนตรี เก่ียวกับรางพระราชกฤษฎีกาท่ีตอง 
    ดําเนินการตามรัฐธรรมนูญในความสัมพันธกับรัฐสภา สภาผูแทนราษฎร หรือ 
    วุฒิสภา ซ่ึงมีระยะเวลาดําเนินการอันจํากัด  ตามมาตรา 7 แหงพระราชกฤษฎีกา
    วาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548  
 

เศรษฐกิจ - สังคม 
  13.    เรื่อง มาตรการการเงินการคลังเพ่ือสนับสนุนการลงทุนในประเทศ ป 2563 
  14.   เรื่อง  ขออนุมัติโครงการรถไฟฟาสายสีสม ชวงบางขุนนนท – มีนบุรี (สุวินทวงศ) ของ 
    การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 
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  15.  เรื่อง  การรับรายงานผลการดําเนินการกรณีเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการทุจริตและ 
    ประพฤติมิชอบของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต   
   16.  เรื่อง   มาตรการการจัดการปญหามลพิษทางเสียงจากสนามบินสาธารณะ 
  17.  เรื่อง  สถานการณและแนวทางการลดความแออัดของผูตองขังในเรือนจํา 
  18.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบแนวทางการปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการ 

ตางประเทศ 
 
  19.  เรื่อง   การสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาบริหารและสภาปฏิบัติการไปรษณียในการ 
    ประชุมใหญสหภาพสากลไปรษณีย สมัยท่ี 27   
  20.  เรื่อง  การขอเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงสาธารณรัฐคาซัคสถาน 
 

แตงตั้ง 
  21.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงพาณิชย)  
  22.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงการตางประเทศ)  
  23.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย)  
  24.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม)  
  25.  เรื่อง  การแตงตั้งกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหง
    ประเทศไทย  
  26.  เรื่อง  การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ ตามมาตรา 4 
    (6) แหงพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546  
  27.  เรื่อง  การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง   
  28.  เรื่อง  การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือ
    พัฒนาพ้ืนท่ี  
  29.  เรื่อง  การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ   
  30.  เรื่อง  แตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ 
    และการสรางความสามัคคีปรองดอง  
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 

 
 
 
 
 
 
 
 

กฎหมาย 
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1. เรื่อง รางกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นําเขา สงออก จําหนายหรือมีไวในครอบครอง        
ซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ….  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นําเขา 
สงออก จําหนายหรือมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. …. ตามท่ี
กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได  
   ท้ังนี้ รางกฎกระทรวงฯ ท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ เปนการปรับปรุงกฎกระทรวงการขออนุญาต
และการอนุญาตผลิต จําหนาย หรือมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 เฉพาะเฮมพ พ.ศ. 2559              
เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นําเขา สงออก จําหนาย หรือมีไว
ในครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 ซ่ึงแกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562  
   สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง   
   1. ใหยกเลิกกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จําหนาย หรือมีไวในครอบครองซ่ึง            
ยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 เฉพาะเฮมพ พ.ศ. 2559  
   2. แกไขเพ่ิมเติมคํานิยามคําวา “ประโยชนในครัวเรือน” และ “เมล็ดพันธุ”  ใหมีความชัดเจน
ยิ่งข้ึน   
   3. กําหนดเพ่ิมเติมวัตถุประสงคในการขออนุญาต “ผลิต” “จําหนาย” “มีไวในครอบครอง” 
และ “นําเขา สงออก”  เพ่ือประโยชนของทางราชการ  ในการศึกษา วิเคราะหวิจัย ทางการแพทย เภสัชกรรม 
วิทยาศาสตร อุตสาหกรรม และเพ่ือนําเขา สงออกในเชิงพาณิชย เปนตน   
   4. กําหนดวิธีดําเนินการเกี่ยวกับการนําเขาหรือสงออกเฉพาะคราว โดยตองไดรับใบอนุญาต
เฉพาะคราวทุกครั้งท่ีนําเขาหรือสงออก โดยตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวงนี้   
   5. กําหนดขอยกเวนใหผูอนุญาตไมตองดําเนินการตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว ในกรณีเพ่ือประโยชนของ
ทางราชการในการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิด หรือความรวมมือระหวางประเทศเก่ียวกับยาเสพติด    
   6. แกไขเพ่ิมเติมบทเฉพาะกาล ดังนี้   
     6.1 กําหนดใหการขออนุญาตผลิต จําหนาย ครอบครอง หรือสงออกกัญชง (Hemp) 
จะตองดําเนินการภายในระยะเวลา 5 ปนับแตวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  เพ่ือเปนการสงเสริมการปลูกกัญชงเปน
พืชเศรษฐกิจและการพัฒนาปรับปรุงพันธุกัญชงในประเทศไทย ปองกันการนําเขาสินคาสําเร็จรูปและวัตถุดิบจาก
ตางประเทศ    
    6.2 กําหนดใหหนังสือสําคัญแสดงการอนุญาตนําเขา ผลิต จําหนาย หรือมีไวใน
ครอบครอง ท่ีออกตามกฎหมายเดิม ใหถือวาเปนใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ และใหใชไดตอไปจนกวาหนังสือ
สําคัญนั้นจะสิ้นอายุ    
    6.3 กําหนดใหบรรดาคําขอรับหนังสือสําคัญและคําขอรับใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการ
อนุญาตตามกฎหมายเดิม ท่ีไดย่ืนไวกอนวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และยังอยูในระหวางการพิจารณาของผูอนุญาต 
ใหถือวาเปนคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม  
 
2.  เรื่อง รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการเปนกองบังคับการหรือสวนราชการอยางอ่ืนในสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. (การแกไขเพ่ิมเติมการแบงสวนราชการตํารวจภูธรภาค 1 – 9 ในสังกัดสํานักงาน
ตํารวจแหงชาต)ิ  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการเปนกองบังคับการหรือสวน
ราชการอยางอ่ืนในสํานักงานตํารวจแหงชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. ตามท่ีสํานักงานตํารวจแหงชาติเสนอ และใหสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได และใหสํานักงานตํารวจแหงชาติรับ
ความเห็นของสํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงาน ก.พ. และสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย  
   สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง    
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   จัดตั้งกองบังคับการกฎหมายและคดี เปนสวนราชการระดับกองบังคับการ สังกัดตํารวจภูธรภาค 
1 – 9 โดยมีหนวยงานภายในประกอบดวย ฝายอํานวยการ ฝายกฎหมายคดีปกครองและคดีแพง และกลุมงาน
ตรวจสอบสํานวนคดี  โดยมีอํานาจหนาท่ี เชน พิจารณาตรวจรางกฎหมาย ใหความเห็นเก่ียวกับรางกฎหมายท่ี
สมาชิกรัฐสภาหรือสวนราชการตาง ๆ เสนอ พิจารณาตรวจรางสัญญาดําเนินการเก่ียวกับงานคดีท่ีอยูในอํานาจหนาท่ี
ของตํารวจภูธรภาค พิจารณาหารือปญหาขอกฎหมาย เสนอแนะปรับปรุงแกไขกฎหมาย และปฏิบัติงานรวมกับ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  
 
3. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา ขามแมน้ํา
เมย/ตองยิน แหงท่ี 2 พ.ศ. ….   
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนสะพาน
มิตรภาพไทย - เมียนมา ขามแมน้ําเมย/ตองยิน แหงท่ี 2 พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และใหสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได  
   คค. เสนอวา    
   1. รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมของไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการกอสรางของเมียนมา 
ไดรวมลงนามในความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาวา
ดวยการบริหาร การบํารุงรักษา และการใชสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา ขามแมน้ําเมย/ตองยิน แหงท่ี 2 เม่ือวันท่ี 
2 ตุลาคม 2562 ซ่ึงสาระสําคัญของความตกลงดังกลาวเปนการกําหนดแนวทางพ้ืนฐานทางกฎหมายท่ีจําเปนเพ่ือ     
การบริหาร บํารุงรักษา และการใชสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา ขามแมน้ําเมย/ตองยิน แหงท่ี 2 โดยมีการกําหนด
รายละเอียดเก่ียวกับกรรมสิทธิ์ของสะพาน เขตแดน การบริหารและบํารุงรักษา การจัดตั้งคณะกรรมาธิการเพ่ือ
ปรึกษาหารือและตกลงวิธีการบริหาร การบํารุงรักษา และการใชสะพาน การจัดตั้งหนวยบํารุงรักษาสะพาน              
การกําหนดอัตราคาผานสะพาน และการปรับปรุงระเบียบการผานแดน   
   2. ความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาฯ 
ในขอ 1. นั้น ไดกําหนดใหคณะกรรมาธิการบริหารบํารุงรักษา และการใชสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา ขามแมน้ํา
เมย/ตองยิน แหงท่ี 2 ท่ีจัดตั้งข้ึน รวมกันกําหนดอัตราคาผานสะพาน โดยจะเก็บเพียงครั้งเดียวเม่ือยานพาหนะขาม
จากฝงหนึ่งไปอีกฝงหนึ่ง ตามอัตราท่ีกําหนดไวสําหรับยานพาหนะแตละประเภทและอาจจะเปลี่ยนไดเม่ือมีความ
จําเปน โดยไดรับความเห็นชอบรวมกันจากคณะกรรมาธิการของท้ังสองฝาย ซ่ึงคณะกรรมาธิการของท้ังสองฝายไดมี
การประชุมรวมกันเม่ือวันท่ี 2 ตุลาคม 2562 ณ กระทรวงการกอสรางสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา โดย
คณะกรรมาธิการท้ังสองฝายรวมกันกําหนดอัตราคาธรรมเนียมผานสะพานและการยกเวนการเก็บคาธรรมเนียมผาน
สะพาน และมีมติเห็นชอบรวมกันในการเปดใชสะพานฯ ในวันท่ี 30 ตุลาคม 2562 และสรุปผลการพิจารณากําหนด
อัตราคาธรรมเนียมและการยกเวนคาธรรมเนียมได ดังนี้  
    2.1 กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนสะพานตามประเภทของยานยนตรและ
ตามอัตราดังตอไปนี้  

ลําดับท่ี ประเภทยานยนตร 
ท่ีจะตองเสียคาธรรมเนียม 

อัตราคาธรรมเนียมการใชยานยนตร
บนสะพานตอหนึ่งครั้ง 

1 รถยนตนั่งไมเกิน 7 ท่ีนั่ง 50.00 บาท 
2 รถโดยสารขนาดเล็กไมเกิน 7 ท่ีนั่ง แตไมเกิน 12 ท่ีนั่ง 100.00 บาท 
3 รถโดยสารขนาดกลางเกิน 12 ท่ีนั่ง แตไมเกิน 24 ท่ีนั่ง 150.00 บาท 
4 รถโดยสารขนาดใหญเกิน 24 ท่ีนั่ง 200.00 บาท 
5 รถบรรทุก 4 ลอ 50.00 บาท 
6 รถบรรทุก 6 ลอ 250.00 บาท 
7 รถบรรทุก 10 ลอ 350.00 บาท 
8 รถบรรทุกเกิน 10 ลอ 500.00 บาท 
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    2.2 กําหนดใหยกเวนคาธรรมเนียมแกยานยนตร ดังตอไปนี้   
     1) รถโดยสารประจําทางระหวางประเทศท่ีมีความตกลงระหวางราชอาณาจักรไทย
กับสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาใหเดินรถผานสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา ขามแมน้ําเมย/ตองยิน แหงท่ี 2  
     2) รถยนตรับจางขนสงผูโดยสารท่ีเดินรถใหบริการอยูภายในบริเวณระหวางดาน
พรมแดนราชอาณาจักรไทยและดานพรมแดนสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา   
    3) รถยนตของเจาหนาท่ีของราชอาณาจักรไทย จํานวนไมเกิน  50 คัน และรถยนต
ของเจาหนาท่ีของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา จํานวนไมเกิน 50 คัน ตามท่ีพนักงานเจาหนาท่ีท่ีไดรับการแตงตั้ง
ใหปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาหนวยบํารุงรักษาสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ขามแมน้ําเมย/ตองยิน แหงท่ี 2 ของท้ังสอง
ประเทศไดกําหนดรูปแบบของบัตรยกเวนการเก็บคาธรรมเนียมการใชยานยนตรรวมกัน   
  3. ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามมติของคณะกรรมาธิการบริหาร บํารุงรักษา และการใชสะพานมิตรภาพ
ไทย - เมียนมา ขามแมน้ําเมย/ตองยิน แหงท่ี 2 กรมทางหลวง คค. จึงไดยกรางกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมการ
ใชยานยนตรบนสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา ขามแมน้ําเมย/ตองยิน แหงท่ี 2 พ.ศ. …. ข้ึน ซ่ึงกรมทางหลวงไดจัด
ใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน โดยเผยแพรรางกฎกระทรวงดังกลาวผานทางเว็บไซตของกรมทางหลวงเปน
เวลาติดตอกัน 15 วัน ระหวางวันท่ี 1 พฤศจกิายน 2562 ถึงวันท่ี 15 พฤศจกิายน 2562 แลว ปรากฏวาไมมีผูไมเห็น
ดวยและไมมีผูใดแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
จึงไดเสนอรางกฎกระทรวงฯ มาเพ่ือดําเนินการ  
   สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง   
  1. กําหนดใหสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา ขามแมน้ําเมย/ตองยิน แหงท่ี 2 ตอจากทางหลวง
แผนดินหมายเลข 130 เปนสะพานท่ีตองเสียคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนสะพาน     
   2. กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนสะพานตามประเภทของยานยนตร   
  3. กําหนดใหยกเวนคาธรรมเนียมแกยานยนตร  
 
4. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ – 
กาญจนบุรี พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทาง
หลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ – กาญจนบุรี พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได และใหกระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาดําเนินการตอไป  
  สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง   
  1. กําหนดใหทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ – กาญจนบุรี เปนทางหลวงท่ีตองเสีย
คาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทางหลวง โดยกําหนดคาธรรมเนียมแรกเขา และคาธรรมเนียมตามระยะทางท่ีใช
จริง ตามประเภทของยานยนตร   
   2. กําหนดใหมีการปรับอัตราคาธรรมเนียมเพ่ิมข้ึนทุก 5 ป   
  3. กําหนดใหรางกฎกระทรวงดังกลาวมีผลใชบังคับนับแตวันท่ีอธิบดีกรมทางหลวงประกาศกําหนด
เปนตนไป  
5. เรื่อง รางกฎกระทรวงการข้ึนทะเบียน การออกใบแทนการข้ึนทะเบียน การเพิกถอนทะเบียน การกําหนด
คาบริการและวิธีการใหบริการ การขออนุญาต การอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต 
การพักใชและเพิกถอนใบอนุญาต พ.ศ. ….    
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงการข้ึนทะเบียน การออกใบแทนการข้ึนทะเบียน 
การเพิกถอนทะเบียน การกําหนดคาบริการและวิธีการใหบริการ การขออนุญาต การอนุญาต การตออายุใบอนุญาต 
การออกใบแทนใบอนุญาต การพักใชและเพิกถอนใบอนุญาต พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ และใหสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหพิจารณาในประเด็นตามขอสังเกตของสํานักงาน
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คณะกรรมการกฤษฎีกาดวย แลวดําเนินการตอไปได และใหกระทรวงแรงงานรับความเห็นของสํานักงบประมาณไป
พิจารณาดําเนินการตอไปดวย  
  สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง  
  1. กําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของบุคคลผูขอข้ึนทะเบียน หรือนิติบุคคลผูขออนุญาตท่ี
ประสงคจะใหบริการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน  
   2. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการข้ึนทะเบียน หรือการขออนุญาตในการใหบริการดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน รวมท้ังกําหนดใหใบสําคัญการข้ึนทะเบียนและใบอนุญาตมี
อายุ 3 ป นับแตวันท่ีออกใบสําคัญหรือใบอนุญาตแลวแตกรณี   
  3. กําหนดวิธีการและระยะเวลาในการขอตออายุใบสําคัญการข้ึนทะเบียนหรือใบอนุญาต ตลอดจน
การออกใบแทน ใบสําคัญการข้ึนทะเบียนหรือใบอนุญาตกรณีท่ีใบสําคัญการข้ึนทะเบียนหรือใบอนุญาตสูญหาย ถูก
ทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ    
  4. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการใหบริการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานเก่ียวกับการตรวจและรับรอง การประเมินความเสี่ยง การจัดฝกอบรมหรือการให
คําปรึกษา ตลอดจนกําหนดใหอธิบดีมีอํานาจกําหนดคาบริการในการใหบริการของผูท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนหรือผูท่ี
ไดรับใบอนุญาตแตละประเภท เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมในการใหบริการ  
  5. กําหนดใหผูอํานวยการกองความปลอดภัยแรงงานมีอํานาจเพิกถอนใบสําคัญการข้ึนทะเบียน 
และอธิบดีมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาต ตลอดจนกําหนดสิทธิในการอุทธรณคําสั่งเพิกถอน
ใบสําคัญการข้ึนทะเบียนหรือพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต   
  6. กําหนดคาธรรมเนียมการข้ึนทะเบียนหรือขอใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การออกใบ
แทนใบสําคัญการข้ึนทะเบียน ใบสําคัญการตออายุนิติบุคคล ใบสําคัญการตออายุการข้ึนทะเบียนบุคคล อาทิ 
ใบอนุญาตนิติบุคคลใหบริการฯ ฉบับละ 20 ,000 บาท ใบสําคัญการข้ึนทะเบียนบุคคลผูใหบริการฯ ฉบับละ 5 ,000 
บาท รวมท้ังการยกเวนคาธรรมเนียมแกนิติบุคคลท่ีเปนราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน 
หรือบุคคล หรือนิติบุคคลท่ีไดรับใบอนุญาตหรือหลักฐานรับรองในลักษณะเดียวกันตามกฎหมายวาดวยการประกอบ
วิชาชีพ  
 
6. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดอัตราเงินคาทําศพ พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดอัตราเงินคาทําศพ พ.ศ. …. ตามท่ี
กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได และ
ใหกระทรวงแรงงานรับความเห็นของสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการตอไป   
  รง. เสนอวา   
  1. ไดมีกฎกระทรวงกําหนดอัตราเงินคาทําศพ พ.ศ. 2550 ซ่ึงเปนการกําหนดใหจายเงินคาทําศพใน
กรณีท่ีผูประกันตนถึงแกความตาย โดยมิใชประสบอันตราย หรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน โดยใหจายเงินคาทําศพ
เปนจํานวนเงิน 40 ,000 บาท ใหแกบุคคล ซ่ึงผูประกันตนทําหนังสือระบุใหเปนผูจัดการศพและไดเปนผูจัดการศพ
ผูประกันตน หรือสามีภริยา บิดามารดา หรือบุตรของผูประกันตนซ่ึงมีหลักฐานแสดงวาเปนผูจัดการศพผูประกันตน 
หรือบุคคลอ่ืนซ่ึงมีหลักฐานแสดงวาเปนผูจัดการศพผูประกันตน   
   2. ผูประกันตนตามกฎกระทรวงในขอ 1. นั้น ไดแก ผูประกันตนซ่ึงเปนลูกจางตามมาตรา 33 และผู
เคยเปนผูประกันตนตามมาตรา 33 และประสงคจะเปนผูประกันตนตอไป ตามมาตรา 39 ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม    
  3. รง. พิจารณาแลวเห็นวา อัตราเงินคาทําศพตามกฎกระทรวงในขอ 1. ไมสอดคลองกับ
สภาวการณทางเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป สมควรปรับปรุงอัตราเงินคาทําศพ จาก 40,000 บาท เปน 50,000 บาท   
  4. คณะกรรมการประกันสงัคมและท่ีปรึกษา (ชุดท่ี 13) ในคราวประชุมครั้งท่ี 8/2562 เม่ือวันท่ี 30 
เมษายน 2562 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการปรับเพ่ิมประโยชนทดแทนเงินคาทําศพดังกลาวแลว 
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จึงไดเสนอรางกฎกระทรวงกําหนดอัตราเงินคาทําศพ พ.ศ. …. มาเพ่ือดําเนินการ  
   สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง   
  ปรับเพ่ิมอัตราเงินคาทําศพท่ีจายใหแกผูจัดการศพของผูประกันตน ตามมาตรา 73 (1) ในกรณีท่ี
ผูประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ถึงแกความตายโดยมิใชประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน 
จากเดิมอัตรา 40,000 บาท เปน 50,000 บาท  
 
7. เรื่อง รางกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 จํานวน 2 
ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 จํานวน 2 ฉบับ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และใหดําเนินการตอไปได   
  สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง   
  1. รางกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  

ประเด็นท่ีขอแกไขเพ่ิมเติม รายละเอียดและเหตุผล หมายเหตุ 
1. ใหรัฐมนตรี อก. มีอํานาจใน
การออกประกาศตาม
กฎกระทรวง  

- กําหนดใหรัฐมนตรี อก. มีอํานาจในการ
ออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการเก่ียวกับการอนุญาตใหโรงงาน
สามารถระบายน้ําท้ิงโดยวิธีการเจือจาง
ได   
- กําหนดใหรัฐมนตรี อก. มีอํานาจออก
ประกาศกําหนดคามาตรฐานของปริมาณ
สารเจือปนในอากาศเสียท่ีระบายออก
จากโรงงาน และการควบคุมสารเคมีหรือ
สารมลพิษ  

แกไขเพ่ิมเติมขอ 14 และเพ่ิมขอ 16 
จัตวาของกฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 
(พ.ศ. 2535) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  

   2. รางกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
ประเด็นท่ีขอแกไขเพ่ิมเติม รายละเอียดและเหตุผล หมายเหตุ 

1. ใหรัฐมนตรี อก. มีอํานาจใน
การออกประกาศตาม
กฎกระทรวง  

- กําหนดใหรัฐมนตรี อก. มีอํานาจในการ
ออกประกาศประเภทโรงงานท่ีมีสารเคมี
หรือสารมลพิษตองจัดทํารายงานขอมูล
ปริมาณการผลิต การใช การครอบครอง 
การปลดปลอย การเคลื่อนยายสารเคมี
หรือสารมลพิษออกนอกโรงงาน  

เพ่ิมขอ 7 ของกฎกระทรวง ฉบับท่ี 3 
(พ.ศ. 2535) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  

 
8. เรื่อง รางประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดชนิดและแหลงกําเนิดวัตถุดิบท่ีจะนํามาใชในโรงงาน 
พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดชนิดและแหลงกําเนิด
วัตถุดิบท่ีจะนํามาใชในโรงงาน พ.ศ. ….  ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติท่ีเสนอ
คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาแลว ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และใหดําเนินการตอไปได  
  สาระสําคัญของรางประกาศ    
  หามมิใหโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานนําช้ินสวนอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสหรือเศษ 
(ไมรวมเศษจากเครื่องกําเนิดไฟฟา) ท่ีมีสวนประกอบ  ซ่ึงไดแก ตัวเก็บประจุไฟฟา และแบตเตอรี่อ่ืน ๆ สวิตชท่ีมี
ปรอทเปนองคประกอบในการทํางาน เศษแกวจากหลอดรังสีแคโทด และแอกติเวเต็ดกลาสอ่ืน ๆ ตัวเก็บประจุไฟฟาท่ี
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มีสารพีซีบี หรือท่ีปนเปอนดวยแคดเมียม ปรอท ตะก่ัว โพลีคลอริเนทเต็ดไบฟนิล ตามบัญชี 5.2 ลําดับท่ี 2.18 ของ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535 รวมถึงท่ีปนเปอนสารอันตรายตามท่ี อก. กําหนดท่ีนําเขาจากตางประเทศ มาใชเปนวัตถุดิบใน
โรงงาน   
 
9. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเหล็กโครงสรางรูปพรรณข้ึนรูปเย็นสําหรับงาน
โครงสรางท่ัวไป ตองเปนไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเหล็กโครงสราง
รูปพรรณข้ึนรูปเย็นสําหรับงานโครงสรางท่ัวไป ตองเปนไปตามมาตรฐาน พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 
และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได  
  สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง  
  รางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเหล็กโครงสรางรูปพรรณข้ึนรูปเย็นสําหรับงาน
โครงสรางท่ัวไป ตองเปนไปตามมาตรฐาน พ.ศ. …. เปนการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2562 เปนการกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเหล็กโครงสราง
รูปพรรณข้ึนรูปเย็นสําหรับงานโครงสรางท่ัวไป ตองเปนไปตามมาตรฐาน  อันเปนการสอดคลองกับการพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตและการใชงานในปจจุบัน ซ่ึงกระทรวงอุตสาหกรรมไดดําเนินการรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับราง
กฎกระทรวงดังกลาวแลว  
 
10. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตองเปนไปตามมาตรฐาน รวม 3 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ 1. รางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสายไฟฟา
หุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด แรงดันไฟฟาท่ีกําหนดไมเกิน 450/750 โวลต เลม 101 สายไฟฟามีเปลือกสําหรับงาน
ท่ัวไป ตองเปนไปตามมาตรฐาน พ.ศ. …. 2. รางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเหล็กกลาทรงแบนรีด
รอนสําหรับงานถังกาซ ตองเปนไปตามมาตรฐาน พ.ศ. …. 3. รางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
เหล็กกลาทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุมรอน แผนมวน แผนแถบ แผนตัด และแผนลูกฟูก ตองเปนไป
ตามมาตรฐาน พ.ศ. …. รวม 3 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได  
  ท้ังนี้ รางกฎกระทรวง รวม 3 ฉบับ ท่ี อก. เสนอ เปนการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 17 แหง
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2562 เปนการกําหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด แรงดันไฟฟาท่ีกําหนดไมเกิน 450/750 โวลต เลม 101 
สายไฟฟามีเปลือกสําหรับงานท่ัวไป ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเหล็กกลาทรงแบนรีดรอน สําหรับงานถังกาซและ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเหล็กกลาทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุมรอนแผนมวน แผนแถบ แผนตัด และ
แผนลูกฟูก ตองเปนไปตามมาตรฐาน เพ่ือเปนการคุมครองความปลอดภัยของผูบริโภคและปองกันความเสียหายท่ี
อาจเกิดข้ึนตอเศรษฐกิจของประเทศ และสอดคลองกับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการใชงานในปจจุบัน ซ่ึง
กระทรวงอุตสาหกรรมไดดําเนินการรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับรางกฎกระทรวงท้ัง 3 ฉบับดังกลาวแลว  
  สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง  
  1. รางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด 
แรงดันไฟฟาท่ีกําหนดไมเกิน 450/750 โวลต เลม 101 สายไฟฟามีเปลือกสําหรับงานท่ัวไป ตองเปนไปตาม
มาตรฐาน พ.ศ. ….  กําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด แรงดันไฟฟาไมเกิน 
450/750 โวลต ตองเปนไปตามมาตรฐาน เลขท่ี มอก. 11 เลม 101 – 2559 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
ฉบับท่ี 5093 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง 
ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สายไฟฟาทองแดงมีเปลือกพอลิไวนิลคลอไรด แรงดันไฟฟาท่ี
กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต เลม 101 สายไฟฟามีเปลือกสําหรับงานท่ัวไป ประกาศ ณ วันท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 
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2561 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5501 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แกไขประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5093 (พ.ศ. 2561) ลงวันท่ี 19 
พฤศจกิายน 2561 เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด 
แรงดันไฟฟาท่ีกําหนดไมเกิน 450/750 โวลต เลม 101 สายไฟฟามีเปลือก สําหรับงานท่ัวไป ประกาศ ณ วันท่ี 30 
กันยายน พ.ศ. 2562   
   2. รางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเหล็กกลาทรงแบนรีดรอนสําหรับงาน              
ถังกาซ ตองเปนไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ….  กําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเหล็กกลาทรงแบนรีดรอน สําหรับงาน
ถังกาซ ตองเปนไปตามมาตรฐานเลขท่ี มอก. 2060 – 2560 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5077                  
(พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเหล็กกลาคารบอนรีดรอน แผนมวน แผนแถบ แผนหนา และแผนบาง สําหรับงานถังกาซ และ
กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเหล็กกลาทรงแบนรีดรอน สําหรับงานถังกาซ ลงวันท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5498 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แกไขประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5077 (พ.ศ. 2561) ลงวันท่ี 26 
ตุลาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เหล็กกลาคารบอนรีดรอนแผนมวน แผนแถบ แผน
หนา และแผนบาง สําหรับงานถังกาซ และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เหล็กกลา ทรงแบนรีดรอน 
สําหรับงานถังกาซ ลงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2562  
   3. รางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เหล็กกลาทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสี
โดยกรรมวิธีจุมรอน แผนมวน แผนแถบ แผนตัด และแผนลูกฟูก ตองเปนไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ….  กําหนดให
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเหล็กกลาทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุมรอน แผนมวน แผนแถบ แผนตัด และ
แผนลูกฟูก ตองเปนไปตามมาตรฐานเลขท่ี มอก. 50 – 2561 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5188 (พ.ศ. 
2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เหล็กแผนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุมรอน แผนมวน แผนตัด และแผนลูกฟูก และ
กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เหล็กกลาทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุมรอน แผนมวน แผน
แถบ แผนตัด และแผนลูกฟูก ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5520 
(พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ลงวันท่ี 30 กันยายน 
พ.ศ. 2562 เรื่อง แกไขประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5188 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเหล็กแผนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุมรอน แผนมวน แผนตัด และแผนลูกฟูก และ
กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เหล็กกลาทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุมรอน แผนมวน แผน
แถบ แผนตัด และแผนลูกฟูก  
 
11. เรื่อง การแกไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงการมีและใชอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิง
เทียมอาวุธปนของหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจ และการมอบใหประชาชนมีและใชเพ่ือชวยเหลือราชการ พ.ศ. 
2553  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงการมีและใชอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุ
ระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปนของหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจ และการมอบใหประชาชนมีและใชเพ่ือ
ชวยเหลือราชการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยใหแกไขการจัดลําดับใหหนวยงานเปนหนวยงานราชการใหถูกตองตามขอเท็จจริงเพ่ือใหสอดคลอง
กับกฎกระทรวงการมีและใชอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน ของหนวย
ราชการและรัฐวิสาหกิจ และการมอบใหประชาชนมีและใชเพ่ือชวยเหลือราชการ พ.ศ. 2553 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมดวย 
แลวดําเนินการตอไปได  
   สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง   
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  แกไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงการมและใชอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่ง
เทียมอาวุธปนของหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจ และการมอบใหประชาชนมีและใชเพ่ือชวยเหลือราชการ พ.ศ. 2553 
โดยกําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (สํานักงาน กกต.) และสํานักงานศาลปกครอง (ศป.) เปน
หนวยงานราชการตามกฎกระทรวงฯ โดยไมอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุ
ระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. 2490  
 
12. เรื่อง การมอบหมายใหนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเปนผูอนุมัติ  ใหความเห็นชอบหรือมีคําส่ังแทน
คณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับรางพระราชกฤษฎีกาท่ีตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญในความสัมพันธกับรัฐสภา สภา
ผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภา ซ่ึงมีระยะเวลาดําเนินการอันจํากัด  ตามมาตรา 7 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการ
เสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมอบหมายใหนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเปนผูอนุมัติ  ใหความ
เห็นชอบ หรือมีคําสั่งแทนคณะรัฐมนตรี เก่ียวกับรางพระราชกฤษฎีกาท่ีตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญใน
ความสัมพันธกับรัฐสภา สภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภา ซ่ึงมีระยะเวลาดําเนินการอันจํากัด  ตามมาตรา 7 แหงพระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548  ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เสนอ 
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  โดยท่ีรางพระราชกฤษฎีกาท่ีตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญในความสัมพันธกับรัฐสภา สภา
ผูแทนราษฎร  หรือวุฒิสภา เชน พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ พระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เปนตน จะมีระยะเวลาดําเนินการคอนขางจํากัด ประกอบกับเปนเรื่องท่ีมีแนวทางปฏิบัติท่ี
ชัดเจนอยูแลว คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติ วันท่ี 25 สิงหาคม 2554 มอบหมายใหนายกรัฐมนตรีหรอืรองนายกรัฐมนตรี
เปนอนุมัติ ใหความเห็นชอบหรือมีคําสั่งแทนคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกลาวตามมาตรา 7 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวย
การเสนอเรื่อง และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในเรื่อง
ดังกลาวดําเนินไปดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  จึงเสนอขอใหคณะรัฐมนตรีมีมติใหความเห็นชอบมอบหมาย
ใหนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเปนผูอนุมัติใหความเห็นชอบ หรือมีคําสั่งแทนคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับรางพระ
ราชกฤษฎีกาท่ีตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญในความสัมพันธกับรัฐสภา สภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภา ซ่ึงมี
ระยะเวลาดําเนินการอันจํากัด  ตามมาตรา 7 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 
 
 

เศรษฐกิจ - สังคม 
13.  เรื่อง  มาตรการการเงินการคลังเพ่ือสนับสนุนการลงทุนในประเทศ ป 2563 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
                   1. เห็นชอบมาตรการการเงินการคลังเพ่ือสนับสนุนการลงทุนในประเทศ ป 2563 พรอมท้ังมอบหมาย
หนวยงานตามท่ีระบุ ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
                   2. เห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  วาดวยการยกเวนรัษฎากร                   
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... จํานวน 1 ฉบับ 
                   3. เห็นชอบรางประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเวนอากรศุลกากรตาม
มาตรา 12 แหงพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับท่ี ..) จํานวน 1 ฉบับ 
                   4. อนุมัตงิบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ.  2562 ไปพลางกอน  และปตอ  ๆ ไป จํานวน  350.67 
ลานบาท เพ่ือเปนคาใชจายสําหรับมาตรการสินเชื่อ เพ่ือการลงทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  (มาตรการสินเชื่อฯ) 
ตามมาตรา 28 แหง พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ   
   สําหรับภาระงบประมาณในการดําเนินการตามมาตรการสินเชื่อเพ่ือการลงทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต โดยธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (ธสน.) สนับสนุนสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยเงินกูพิเศษ
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และเง่ือนไขผอนปรน และรัฐบาลชดเชยสวนตางดอกเบี้ยใหแก ธสน. ภายในกรอบวงเงิน 350.67 ลานบาท นั้น 
เห็นสมควรให ธสน. จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณเพ่ือเสนอขอตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําปตามความจําเปนและเหมาะสมตามผลการดําเนินงานจริงตอไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
                   สาระสําคัญ 
                   เนื่องจากสถานการณเศรษฐกิจไทยตลอดป  2562 เผชิญกับความไมแนนอนจากภายนอกประเทศ  
สงผลใหเศรษฐกิจประสบสภาวะชะลอตัวและอาจสงผลกระทบการลงทุนในป  2563 กระทรวงการคลังจึงเห็น สมควร
เสนอมาตรการการเงินการคลังเพ่ือสนับสนุนการลงทุนในประเทศ ป 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
                   1. มาตรการภาษีเพ่ือสงเสริมการลงทุนในประเทศ 
                             1) วัตถุประสงค : ชวยสงเสริมและกระตุนใหการลงทุนภาคเอกชนเพ่ิมข้ึนในป 2563 
                             2) กลุมเปาหมาย : บริษัทและหางหุนสวนนิติบุคคล 
                             3) ระยะเวลาดําเนินงาน  : สําหรับรายจายท่ีจายไปตั้งแตวันท่ี  1 มกราคม 2563 ถึงวันท่ี 31 
ธันวาคม 2563 
                             4) วิธีดําเนินงาน : ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลหักรายจายเพ่ือการลงทุนในเครื่องจักร
ไดรอยละ  250 หรือ 2.5 เทา ของรายจายตามจํานวนท่ีจายจริง  แตไมรวมถึงกรณีท่ีเปนธุรกิจใหเชาแบบลีสซ่ิงและ
ลงทุนในเครื่องจักรเพ่ือใหเชาเครื่องจักรนั้นแบบลีสซ่ิง  โดยใหหักรายจายรอยละ  100 แรก  หรือ  1 เทาแรกของ
รายจายตามจํานวนท่ีจายจริง  เปนคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาตามเกณฑท่ีประมวลรัษฎากรกําหนด  และทยอยหัก
รายจายสวนเพ่ิมเปนเวลา  5 รอบระยะเวลาบญัชี  ท้ังนี้ บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลดังกลาวจะตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด 
                             ท้ังนี้ การใชสิทธิประโยชนสามารถดําเนินการไดโดยการตราพระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... จํานวน 1 ฉบับ 
                             5) สูญเสียรายได : คาดวาจะสูญเสียรายไดภาษีเงินไดนิติบุคคลประมาณ  6,600 ลานบาทตอ
ป เปนระยะเวลา 5 ป 
                             อนึ่ง ในสวนของการหักคาใชจายเพ่ือการลงทุนในอาคาร  กระทรวงการคลังอยูระหวาง
พิจารณาความเหมาะสมในการใหสิทธิประโยชนตามมาตรการนี ้
                   2. มาตรการยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักร 
    1)  วัตถุประสงค  : เพ่ือกระตุนการลงทุนในประเทศและเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของ
ผูประกอบการ 
                              2)  กลุมเปาหมาย : ผูประกอบการ 
                              3) ระยะเวลาดําเนินงาน  : การนําเขาเครื่องจักรตั้งแตวันท่ีประกาศกระทรวงการคลังมีผล
บังคับใช – 31 ธันวาคม 2563 
                              4)  วิธีดําเนินงาน  : ยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักร  146 ประเภทยอย  โดยการออกประกาศ
กระทรวงการคลัง  เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเวนอากรศุลกากรตามมาตรา  12  แหงพระราชกําหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับท่ี ..) จํานวน 1 ฉบับ 
                              5) สูญเสียรายได : คาดวาจะสูญเสียรายไดอากรขาเขาประมาณ 2,000 ลานบาท 
                   3. มาตรการสินเช่ือเพ่ือการลงทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต (มาตรการสินเช่ือฯ) 
                              1) วัตถุประสงค  : เพ่ือสนับสนุนผูประกอบการไทยในการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต  ในอัตราดอกเบี้ยท่ีผอนปรน  โดยเฉพาะผูประกอบการสงออกและธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่อง  
(Supply Chain) รวมถึงผูประกอบการท่ีมีการนําเขาเครื่องจักรเพ่ือการพัฒนาประเทศ  เพ่ือยกระดับกระบวนการ
ผลิตและเพ่ิมศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมไทยไปสู Industry 4.0 และมีการเติบโตอยางยั่งยืน 
                              2) กลุมเปาหมาย : ผูประกอบการสงออกและธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่อง และผูนําเขาเครื่องจักรและ
อุปกรณเพ่ือพัฒนาประเทศ 
                              3) ระยะเวลาดําเนินงาน  : ตั้งแตวันท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ  หรือตามท่ีธนาคารเพ่ือการ
สงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (ธสน.) กําหนด และกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเม่ือ  ธสน. 
ใหสินเชื่อเต็มกรอบวงเงินของมาตรการ ท้ังนี้ ไมเกินวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
     4) สิทธิประโยชน : อัตราดอกเบี้ย (ตอป)  
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    -  ปท่ี 1-2 :  รอยละ 2 
    - ปท่ี 3-5 :  Prime Rate – รอยละ 2 
    -  ปท่ี 6-7 :  Prime Rate  
    ณ วันท่ี 22 มกราคม 2563 Prime Rate = รอยละ 6 
    5) งบประมาณ  : รัฐบาลชดเชยสวนตางดอกเบี้ยใหแก ธสน. เปนจํานวนท้ังสิ้น 350.67 
ลานบาท ท้ังนี้ ให ธสน. ทําความตกลงในการเบิกจายงบประมาณกับสํานักงบประมาณตอไป   
   4. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
   มาตรการดังกลาวจะสงผลกอใหเกิดการลงทุนกวา 110,000 ลานบาท สนับสนุนใหเศรษฐกิจ
ขยายตัวรอยละ 0.25 นอกจากนี้ การยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักรตามมาตรการนี้ ในระยะสั้น จะสงผลใหผูผลิตใน
ประเทศไดรับความคุมครองลดลง ตองแขงขันกับของท่ีนําเขามากข้ึน แตเม่ือสิ้นสุดมาตรการแลวจะไดรับความ
คุมครองเทาเดิม และจะมีประสิทธิภาพการผลิตเพ่ิมสูงข้ึน 
     
14. เรื่อง ขออนุมัติโครงการรถไฟฟาสายสีสม ชวงบางขุนนนท – มีนบุรี (สุวินทวงศ) ของการรถไฟฟาขนสง
มวลชนแหงประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการรวมลงทุนระหวางรัฐและ
เอกชน (คณะกรรมการนโยบายฯ) เสนอดังนี้ 
  1. อนุมัติโครงการรถไฟฟาสายสีสม ชวงบางขุนนนท – มีนบุรี (สุวินทวงศ) และวงเงินงบประมาณ
รายจายของโครงการฯ ตามมาตรา 28 แหงพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 
(พ.ร.บ. การใหเอกชนรวมลงทุนฯ ป 2556) ดังนี้ 
      1.1 อนุมัติโครงการรถไฟฟาสายสีสม ชวงบางขุนนนท – มีนบุรี (สุวินทวงศ) ในรูปแบบ PPP 
Net Cost โดยภาครัฐลงทุนคางานจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดินโครงการฯ สวนตะวันตก และภาคเอกชนลงทุนคางานโยธา
โครงการฯ สวนตะวันตก และคางานระบบรถไฟฟา ขบวนรถไฟฟา บริหารการเดินรถและซอมบํารุงรักษาท้ังเสนทาง 
ตั้งแตชวงบางขุนนนท – มีนบุรี (สุวินทวงศ) รวมท้ังคาจางท่ีปรึกษาโครงการฯ โดยมีระยะเวลาเดินรถ 30 ป นับจาก
เริ่มเปดใหบริการโครงการฯ สวนตะวันออก เปนตนไป เอกชนเปนผูจัดเก็บคาโดยสารและรับความเสี่ยงดานรายไดคา
โดยสาร รายไดจากการพัฒนาเชิงพาณิชย และรับผิดชอบคาใชจายในการดําเนินงานท้ังหมด โดยภาครัฐไมมีภาระ
สนับสนุนทางการเงิน (Subsidy) แกเอกชนในสวนงานระบบรถไฟฟาและขบวนรถและงานเดินรถและซอมบํารุงรักษา
ของโครงการฯ  
      1.2 อนุมัติคางานท่ีเก่ียวของกับการจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดินและคาสํารวจอสังหาริมทรัพยโครงการฯ 
สวนตะวันตก ในกรอบวงเงิน 14,661 ลานบาท โดยใหสํานักงบประมาณ (สงป.) จัดสรรงบประมาณตามความจําเปน
และเหมาะสมตามแผนการใชจายเงินจริง ท้ังนี้ ใหการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) ถือปฏิบัติตาม
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2560 อยางเครงครัด โดยกําหนดราคาเวนคืนท่ีดินและสิ่งปลูกสราง (ถามี) ให
ถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ รวมท้ังใหสอดคลองกับสภาพความเปน
จริงและราคาตลาดของแตละพ้ืนท่ีเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมแกผูถูกเวนคืนอยางแทจริง รวมท้ังกําหนดมาตรการ
ปองกันการแสวงหากําไรจากราคาท่ีดินเกินจริงเพ่ือไมใหเกิดภาระคาเวนคืนท่ีดินและอสังหาริมทรัพยเพ่ิมข้ึนใน
อนาคตดวย 
      1.3 อนุมัติกรอบวงเงินสนับสนุนใหเอกชนตามท่ีเกิดข้ึนจริงแตไมเกินวงเงินคางานโยธาของ
โครงการฯ สวนตะวันตก จํานวน 96 ,012 ลานบาท ตามท่ี รฟม. ไดดําเนินการทบทวนโดยคํานึงถึงหลักความคุมคา
และประหยัด และผานการพิจารณาจากกระทรวงคมนาคม (คค.) แลวเม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2562 โดยรัฐทยอยชําระ
คืนใหเอกชนหลังจากเปดเดินรถท้ังเสนทางแลว และแบงจายเปนรายป กําหนดระยะเวลาแบงจายไมต่ํากวา 10 ป 
พรอมดอกเบี้ย โดยใชอัตราสวนลดหรืออัตราดอกเบี้ยตามความเห็นของ สงป. ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมีขอจํากัดเก่ียวกับการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 เห็นควรให รฟม. พิจารณาแนวทางในการ
ดําเนินการอยางรอบดานตามความเห็นของรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมตอไป 



 

 

13 

  2. รับทราบหลักการขอบเขตและเง่ือนไขในการคัดเลือกเอกชนรวมลงทุนโครงการฯ ตามมติ
คณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมเม่ือวันท่ี 7 กันยายน 2561 และความเห็นของรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม 2561  
  3. มอบหมายให รฟม. คค. และคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติการรวม
ลงทุนระหวางรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ. การรวมลงทุนฯ ป 2562) ของโครงการฯ รับขอสังเกตของ
คณะกรรมการนโยบายฯ และความเห็นของหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไปดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป ท้ังนี้ ให
ดําเนินโครงการฯ ใหเปนไปตาม พ.ร.บ. การรวมลงทุนฯ ป 2562 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  โครงการรถไฟฟาสายสีสม ชวงบางขุนนนท – มีนบุรี (สุวินทวงศ) มีวัตถุประสงคเพ่ือเชื่อมโยงการ
เดินทางโดยระบบขนสงสาธารณะของกรุงเทพมหานครระหวางฝงตะวันออกและฝงตะวันตก ซ่ึงอยูภายใตแผนแมบท
ระบบขนสงมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ( Mass Rapid Transit Master Plan in Bangkok 
Metropolitan Region : M-MAP) โดยท่ีผานมาคณะรัฐมนตรีไดเคยมีอนุมัติใหดําเนินการกอสรางงานโยธาของสวน
ตะวันออก ชวงศูนยวัฒนธรรม – มีนบุรี (สุวินทวงศ) ไปแลว และขณะนี้อยูระหวางกอสรางโดยคาดวาจะแลวเสร็จใน
ป 2566 สําหรับในครั้งนี้เปนการขออนุมัติการดําเนินงานกอสรางงานโยธาของฝงตะวันตกและการบริหารจัดการการ
เดินรถและซอมบํารุงของรถไฟฟาสายสีสมท้ังระบบ ท้ังนี้ ภาพรวมของโครงการรถไฟฟาสายสีสม ชวงบางขุนนนท – 
มีนบุรี (สุวินทวงศ) สามารถสรุปได ดังนี้ 
   1.1 ภาพรวมโครงการฯ 
หัวขอ สายสีสมท้ังระบบ สวนตะวันออก สวนตะวันตก 

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

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

13.4 กม. (ใตดินตลอดสาย) 

สถานี 28 สถานี (21 สถานีใตดิน + 
7 สถานียกระดับ) 

17 สถานี (10 สถานีใตดิน + 
7 สถานียกระดับ) 

11 สถานี (ใตดินตลอดสาย) 

ระบบไฟฟา Heavy Rail Transit System (4 ตู/ขบวน ในปท่ีเปด) 
ผูโดยสาร 439,736 คน/เท่ียว/วัน (ป 69) 121,599 คน/เท่ียว/วัน (ป 66) 439,736 คน/เท่ียว/วัน (ป 69) 
ผลตอบแทน 
ดานเศรษฐกิจ* 

EIRR = รอยละ 19.06 
(NPV = 107,564 ลานบาท) 

EIRR = รอยละ 13.96 
(NPV = 15,185 ลานบาท) 

EIRR = รอยละ 19.45 
(NPV = 67,640 ลานบาท) 

ผลตอบแทน 
ดานการเงิน* 

FIRR = รอยละ 0.40 
(NVP = -107,556 ลานบาท) 

FIRR = รอยละ – 5.87 
(NVP = - 95,234 ลานบาท) 

FIRR = รอยละ 0.00 
(NVP = - 60,714 ลานบาท) 

การจัดทํา 
รายงาน EIA 

จัดทํารายงาน EIA 2 เลม 
(สวนตะวันออกและ 

สวนตะวันตก) 

คณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติเห็นชอบแลว 

อยูระหวางปรับปรุงแกไขตาม
ความเห็นของ คชก. 

การจัด 
กรรมสิทธิ์ท่ีดิน 

พ้ืนท่ีรวม 1,099 แปลง 
รวม 553 หลัง  

พ้ืนท่ีรวม 594 แปลง 
รวม 222 หลัง 

พ้ืนท่ีรวม 505 แปลง (41 ไร 1 
งาน 96 ตร.ว.) รวม 331 หลัง 

มูลคารวม 24,286 ลานบาท มูลคา 9,625 ลานบาท มูลคา 14,661 ลานบาท 
เปดบริการ เต็มรูปแบบ ป 2569 ป 2566 ป 2569 

ท่ีมา : รฟม. 
หมายเหตุ: * มาจากผลการวิเคราะหผลตอบแทนทางการเศรษฐกิจและการเงินระยะเวลา 30 ป ท่ีอัตราคิดลด รอยละ 
12 และรอยละ 5 ตามลําดับ บนสมมติฐาน MRT Assessment Standardization (ยังไมรวมกรณีจํากัดอัตราคา
โดยสารสูงสุดท่ี 12 สถาน)ี ท้ังนี้ กรณีจํากัดอัตราคาโดยสารสูงสุดท่ี 12 สถานี IRR ของท้ังโครงการฯ คือ รอยละ 0.40 
(NPV = - 107,556 ลานบาท) ในขณะท่ี EIRR คือ รอยละ – 2.26 (NPV = 107,564 ลานบาท) 
   1.2 มูลคาโครงการฯ 

รายการ สวนตะวันออก สวนตะวันตก รวม 
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การจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดิน/คาจางสํารวจ
อสังหาริมทรัพย 

9,625 ลานบาท 
(เงินงบประมาณ) 

14,661 ลานบาท 
(เงินงบประมาณ) 

24,286 ลานบาท 

การกอสรางงานโยธา/คาจางท่ีปรึกษา
บริหารและควบคุมงานโยธา 

82,907 ลานบาท 
(เงินกูภายในประเทศ) 

96,012 ลานบาท* 
(เงินงบประมาณ) 

178,919 ลานบาท 

งานระบบรถไฟฟา ขบวนรถไฟฟา บริหาร
การเดินรถและซอมบํารุงรักษาท้ัง
โครงการ/คาจางท่ีปรึกษาโครงการฯ 

32,116 ลานบาท 
(เงินลงทุนจากภาคเอกชน) 

32,116 ลานบาท 

รวม 235,321 ลานบาท 
   1.3 รูปแบบการลงทุนโครงการฯ 

รายการ รูปแบบการลงทุน 
สวนตะวันออก สวนตะวันตก 

การจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดิน - รัฐเปนผูรับผิดชอบจัดสรร
งบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายในการ
จัดกรรมสิทธิ์ท่ีดินสําหรับโครงการฯ 
ท้ังสวนตะวันตกและตะวันออก 

PPP Net Cost โดยแบงการรวมทุน ดังนี ้
- ภาครัฐลงทุนคางานจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดินโครงการฯ 
สวนตะวันตก 
 
- ภาคเอกชนลงทุนคางานโยธาโครงการฯ สวน
ตะวันตก โดยภาครัฐจะทยอยจายคืนหลังเปด
ใหบริการเดินรถ เปนระยะเวลาไมต่ําวา 10 ป 
(อัตราคิดลดรอยละ 5) 

การกอสรางงานโยธา - ให กค. จัดหาแหลงเงินกูท่ี
เหมาะสม และให สงป. พิจารณา
จัดสรรเงินงบประมาณใหเปนรายได
แก รฟม. ใหเพียงพอตอการ
ดําเนินการ การบริหารงาน การ
ลงทุน คาใชจายตาง ๆ และการชําระ
หนี้แกแหลงเงินกูท้ังในสวนของเงิน
ตน ดอกเบี้ย คาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

งานระบบรถไฟฟา 
ขบวนรถไฟฟา 
บริหาร การเดินรถ 
และซอมบํารุงรักษา
ท้ังโครงการ 

- ภาคเอกชนลงทุนคางานระบบไฟฟา ขบวนรถไฟฟา บริหารการเดินรถและซอม
บํารุงรักษาท้ังเสนทาง ระยะเวลาเดินรถ 30 ป นับจากเริ่มเปดใหบริการโครงการฯ สวน
ตะวันออก เปนตนไป และเปนผูจัดเก็บคาโดยสารและรับความเสี่ยงดานรายไดคาโดยสาร 
รายไดจากการพัฒนาเชิงพาณิชย และรับผิดชอบคาใชจายในการดําเนินงานท้ังหมด โดย
ภาครัฐไมมีภาระสนับสนุนทางการเงิน (Subsidy) แกเอกชนในสวนงานนี ้

 
    1.4 การเช่ือมตอกับโครงการรถไฟฟาสายตาง ๆ  
สถานีโครงการฯ โครงการรถไฟฟา หนวยงาน สถานีเช่ือมตอ ปเปดใหบริการ 

1. บางขุนนนท 
สายสีแดง ชวงตลิ่งชัน-ศิริราช รฟท. 

บางขุนนนท 
2565 

สายสีน้ําเงิน รฟม. 2563 
2. ศิริราช สายสีแดง ชวงตลิ่งชัน-ศิริราช รฟท. ศิริราช 2565 
3. อนุสาวรีย 
ประชาธิปไตย 

สายสีมวง ชวงเตาปูน-ราษฎรบูรณะ 
(วงแหวนกาญจนาภิเษก) 

รฟม. ผานฟา 2569 

4. ยมราช สายสีแดง ชวงบางซ่ือ-หัวลําโพง รฟท. ยมราช 2567 
5. ราชเทว ี สายสีเขียวออน ชวงหมอชิต-แบริ่ง กทม. ราชเทว ี เปดใหบริการแลว 

6. ราชปรารภ 
สายสีแดง ชวงบางซ่ือ-หัวหมาก รฟท. 

ราชปรารภ 
2567 

แอรพอรต เรล ลิงก รฟท. เปดใหบริการแลว 
7. ศูนยวัฒนธรรมฯ สายสีน้ําเงิน รฟม. ศูนยวัฒนธรรมฯ เปดใหบริการแลว 
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8. วัดพระราม 9 สายสีเทา ชวงวัชรพล – ทองหลอ - พระราม 9 อนาคต 

9. ลําสาล ี สายสีเหลือง ชวงลาดพราว – สําโรง 
สายสีน้ําตาล ชวงแคราย – ลําสาลี 
(บึงกุม) 

รฟม. 
ลําสาลี 

2564 
2569 

10. มีนบุรี สายสีชมพู รฟม. มีนบุร ี 2564 
 
  2. คณะกรรมการนโยบายการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชนไดขอใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ
โครงการรถไฟฟาสายสีสม ชวงบางขุนนนท – มีนบุรี (สุวินทวงศ) ในรูปแบบ PPP Net Cost มีระยะเวลาเดินรถ 30 
ปนับจากเริ่มเปดใหบริการโครงการฯ สวนตะวันออกเปนตนไป โดยเอกชนเปนผูรับผิดชอบคางานระบบรถไฟฟา 
ขบวนรถไฟฟา บริหารการเดินรถและซอมบํารุงรักษาท้ังเสนทาง ซ่ึงมีมูลคารวม 32 ,116 ลานบาท รวมท้ังเปน            
ผูจัดเก็บคาโดยสารและรับความเสี่ยงดานรายไดคาโดยสาร รายไดจากการพัฒนาเชิงพาณิชย และรับผิดชอบคาใชจาย
ในการดําเนินงานท้ังหมด โดยภาครัฐไมมีภาระสนับสนุนทางการเงินแกเอกชนในสวนงานระบบรถไฟฟาและขบวนรถ
และงานเดินรถและซอมบํารุงรักษา 
 
15. เรื่อง การรับรายงานผลการดําเนินการกรณีเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบของศูนย
ปฏิบัติการตอตานการทุจริต   
  คณะรัฐมนตรีพิจารณาการรับรายงานผลการดําเนินการกรณีเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) เสนอ แลวมีมติดังนี้  
  1. มอบหมายใหสํานักงาน ป.ป.ท. ทําหนาท่ีในการประสานงานเก่ียวกับการรับเรื่องรองเรียนหรือ
พบเหตุอันควรสงสัยวาขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐในสังกัดกระทําการหรือเก่ียวของกับการทุจริตประพฤติมิชอบ  
และการไมปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 27 มีนาคม 2561 โดยใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตของแตละ
หนวยงานมีหนาท่ีในการรายงานผลการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐซ่ึงอยูในสังกัดหรือกํากับ  ประกอบดวย สวน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชน  มายังสํานักงาน ป.ป.ท. ตามรูปแบบวิธีการท่ีสํานักงาน ป.ป.ท. กําหนด  
  2. สําหรับการมอบหมายใหสํานักงาน ป.ป.ท. ตรวจสอบ เรงรัด ติดตามการดําเนินงานของหัวหนา
สวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานของรัฐในการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีในกรณีขอรองเรียนหรือพบเหตุอันควร
สงสัยวาเจาหนาท่ีของรัฐในสังกัดกระทําการหรือเก่ียวของกับการทุจริตประพฤติมิชอบฯ นั้น ใหสํานักงาน ป.ป.ท. 
ดําเนินการตามมาตรการ 51 (2) และ (4) แหงพระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปราม
การทุจริต  พ.ศ. 2551 ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสํานักงาน ก.พ.ร. ตอไป  
ท้ังนี้ ให สํานักงาน ป.ป.ท. รับความเห็นของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี และสํานักงบประมาณไปดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย   
 
16. เรื่อง  มาตรการการจัดการปญหามลพิษทางเสียงจากสนามบินสาธารณะ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมาตรการการจัดการปญหามลพิษทางเสียงจากสนามบินสาธารณะ และ
มอบหมายกระทรวงคมนาคม (คค.) กระทรวงกลาโหม (กห.)  กระทรวงมหาดไทย (มท.) และกระทรวงสาธารณสุข 
(สธ.)  ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) เสนอ  
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  ทส. รายงานวา  
  1. มาตรการการจัดการปญหามลพิษทางเสียงจากสนามบินสาธารณะใชแนวทางการจัดการปญหา
มลพิษทางเสียงจากอากาศยานอยางสมดุลท่ีองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (International Civil Aviation 
Organization : ICAO) ไดเสนอ ประกอบกับมาตรการการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงจากทาอากาศยานท่ีได
จัดทําในป 2547 และผลการดําเนินงานตามมาตรการดังกลาว รวมท้ังปญหาอุปสรรคท่ีผานมาเปนแนวทางการ
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พิจารณา เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดานสิ่งแวดลอม ดานการบิน ดานผังเมือง ดานสุขภาพ  และทองถ่ิน  ใชเปน
กรอบการดําเนินงานในลักษณะงานบูรณาการรวมกันในการจัดการปญหามลพิษทางเสียงจากสนามบินสาธารณะ   
  2. มาตรการการจัดการปญหามลพิษทางเสียงจากสนามบินสาธารณะมีเปาหมาย คือ สนามบิน
สาธารณะทุกแหงท่ีไดรับความเห็นชอบแผนพัฒนาสนามบิน  เพ่ือรองรับการเดินทางทางอากาศ  มีการดําเนินงาน
ปองกันปญหามลพิษทางเสียงท่ีจะเกิดผลกระทบกับประชาชนท่ีอาศัยอยูโดยรอบสนามบินภายในป 2566 โดย
ประกอบดวย 4 มาตรการ ดังนี้  
   2.1 มาตรการการนําแผนท่ีเสนเทาระดับเสียง   ไปใชในการวางแผนการใชประโยชนท่ีดิน
โดยรอบสนามบนิ  มี 2 มาตรการยอย ไดแก (1)  ใหมีการจัดทําแผนท่ีเสนเทาระดับเสียงท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนา
สนามบินในระยะยาว และ (2) การนําแผนท่ีเสนเทาระดับเสียงไปใชในการจัดทําผังเมืองและการวางแผนการใช
ประโยชนท่ีดินโดยรอบสนามบินท้ังสนามบินเกาและสนามบินใหม โดยสนามบินเกาท่ีเปนสนามบินระดับภาค  
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 1 ป สนามบินระดับจังหวัด ใหแลวเสร็จภายใน 4 ป  
   2.2 มาตรการการจัดการผลกระทบดานเสียงจากอากาศยานและวิธีปฏิบัติการบิน  มี 1 
มาตรการยอย ไดแก ใหกําหนดวิธีปฏิบัติการบินโดยรอบสนามบินในการจัดการผลกระทบดานเสียงท่ีเหมาะสมใหมี
ความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยมีกิจกรรมหรือข้ันตอนการดําเนินงานสําหรับใชกับท้ังสนามบินเกาและ
สนามบินใหม เชน รวบรวมและพัฒนาฐานขอมูลการปฏิบัติการบินโดยรอบสนามบิน กําหนดวิธีปฏิบัติการบิน 
วิเคราะหการปฏิบัติการบินกับพ้ืนท่ีออนไหวโดยรอบสนามบิน และใหสนามบินเลือกวิธีปฏิบัติการบินท่ีเหมาะสม  
เปนตน  
   2.3 มาตรการการพัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการมลพิษทางเสียงและแกไขปญหา
เรื่องรองเรียน มี 4 มาตรการยอย ไดแก (1) ใหปรับปรุงกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับเสียงอากาศยานและการลด
ผลกระทบทางเสียงใหทันสมัยและเหมาะสม (2) ใหพัฒนาระบบการดําเนินงานเพ่ือตรวจสอบและบรรเทาปญหา
ความเดือดรอนจากประชาชนท่ีรวดเร็วและถูกตอง  (3) ใหมีระบบการตรวจสอบระดับเสียง และ (4) ใหศึกษาวิจัย
เพ่ือสนับสนุนการจัดการปญหามลพิษทางเสียงจากสนามบิน  
   2.4 มาตรการการสงเสริมการมีสวนรวมและเผยแพรขอมูลการจัดการเสียงสนามบิน มี
กิจกรรมหรือข้ันตอนการดําเนินงานสําหรับใชกับท้ังสนามบินเกาและสนามบินใหม เชน สงเสริมการมีสวนรวมและ
เสริมสรางความเขาใจแกจังหวัด  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และชุมชนดานการจัดการปญหามลพิษทางเสียงจาก
สนามบิน และจัดทําหลักเกณฑการเผยแพรขอมูลท่ีเก่ียวของกับการจัดการมลพิษทางเสียงจากสนามบิน เปนตน  
  3. มาตรการการจัดการปญหามลพิเษทางเสียงจากสนามบินสาธารณะจัดทําข้ึนโดยคณะทํางาน
จัดการปญหามลพิษทางอากาศและเสียงจากสนามบิน ซ่ึงประกอบดวย ผูแทนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดย
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ  (โดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนประธาน) ในการประชุม
ครั้งท่ี 3/2563 เม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2562 และคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (กก.วล.) ในการประชุมครั้งท่ี 
6/2562 เม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2562 มีมติเห็นชอบตอมาตรการการจัดการปญหามลพิษทางเสียงจากสนามบิน
สาธารณะตามท่ี ทส.เสนอ และใหเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบตอไป ท้ังนี้ กก.วล. ไดมอบหมายให คค. กห. มท. 
และ สธ. นํามาตรการดังกลาวไปดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป  
 
17. เรื่อง สถานการณและแนวทางการลดความแออัดของผูตองขังในเรือนจํา 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสถานการณและแนวทางการลดความแออัดของผูตองขังในเรือนจํา 
ตามท่ีกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ โดยใหกระทรวงยุติธรรม (สํานักงานกิจการยุติธรรม)  นํากรอบแนวทางฯ เสนอ
ตอคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติพิจารณากอนดําเนินการตอไป  โดยใหกระทรวงยุติธรรม 
(สํานักงานกิจการยุติธรรม)  และหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของหนวยงานท่ีเก่ียวของไปประกอบการพิจารณา
ดวย โดยดําเนินการใหสอดคลองเปนไปตามแผนแมบทฯ รวมท้ัง  การกําหนดกรอบแนวทางดังกลาวควรคํานึงให
ครอบคลุมถึงมาตรการรองรับการลดจํานวนผูตองขังท่ัวประเทศในระยะยาวตอไป  
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  ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองจัดหาเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส (EM) เพ่ือรองรับการดําเนินการ
ตามแนวทางการลดความแออัดของผูตองขังในเรือนจํา  เห็นควรใหกระทรวงยุติธรรมและหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ดําเนินการโดยคํานึงถึงการจัดหาในปริมาณท่ีเหมาะสมและจําเปนตอการใชงานจริง  ประสิทธิภาพการใชงานความ
คุมคา ความเหมาะสมของราคา รวมท้ังความโปรงใสในการดําเนินการดวย  
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  กระทรวงยุติธรรม เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือรับทราบสถานการณและแนวทางการลดความแออัดของ
ผูตองขังในเรือนจํา  โดยมีสาระสําคัญครอบคลุมประเด็นตาง ๆ  เชน 1) สถานการณจํานวนผูตองขังในประเทศไทย  
ท่ีปจจุบันมีผูอยูในเรือนจําท่ัวประเทศ จํานวน  374,052 คน (ขอมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2562) รวมถึงผูตองราชทัณฑ 
จํานวน 364,488 คน โดยสวนใหญเปนผูตองราชทัณฑท่ีมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติด/สารระเหย  
(288,648 คน) 2) สถานการณความแออัดของผูตองขังในเรือนจําท่ัวประเทศเก่ียวกับพ้ืนท่ีเรือนนอนของผูตองขังท่ี
เกินความจุท่ีเรือนจํารองรับผูตองขังได (เกินประมาณ 115,698 คน) สงผลใหเกิดปญหาความแออัดในเรือนจําสรุปได 
ดังนี้  

ขนาดพ้ืนท่ีเรือนนอนของผูตองขังในเรือนจํา 
ท่ัวประเทศ 

ผูตองขังในปจจุบัน 

รวมจํานวน 305,312.42 ตารางเมตร 
สามารถรองรับผูตองขัง จํานวน 254,302 คน 

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

ประเด็น : จํานวนผูตองขังในปจจุบันเกินกวาความสามารถท่ีเรือนจําจะรองรับพ้ืนท่ีเรือนนอนใหกับผูตองขังไดอยาง
เหมาะสม  ทําใหเกิดปญหาความแออัดของผูตองขังในเรือนจําท่ัวประเทศ 
ดังนั้น กระทรวงยุติธรรมจึงไดจัดทําแนวทางการลดความแออัดของผูตองขังในเรือนจํา ประกอบดวย 5 กรอบการ
ดําเนินงาน สรุปได ดังนี้  
กรอบท่ี 1 
กฎหมาย 

เปนการพิจารณากฎหมายในเชิงระบบตั้งแตกระบวนการปองกันมิใหคนเขาสูเรือนจํา  การกําหนด
มาตรการทางเลือกอ่ืนแทนการจําคุก การหาสถานท่ีอ่ืนแทนการจําคุก  การปรับปรุงประสิทธิภาพการ
บริหารงานเรือนจําเพ่ือใหเกิดกระบวนการจําแนกและคัดกรองผูตองขังชั้นดีใหไดรับการลดโทษ พักโทษ 
รวมไปถึงมาตรการทางกฎหมายอ่ืน ๆ  เม่ือผูกระทําความผิดไดพนโทษเพ่ือใหโอกาสผูกระทําความผิดได
กลับตัวและไมหวนกลับมากระทําผิดซํ้า  

กรอบท่ี 2 
พักโทษ 
ลดโทษ 
และการ
ใช
เครื่องมือ
งติดตาม
ตัว
อิเล็กทรอ
นิกส 

เปนกระบวนการลดความแอดอัดในเรือนจําของผูตองขังในประเภทตาง ๆ  ผานการปลอยตัวชั่วคราว 
(ผูตองขังระหวาง) การคุมประพฤติ (รอการลงโทษ หรือรอการกําหนดโทษ)  และการพักการลงโทษท้ัง
แบบปกติและแบบเหตุพิเศษ 

กรอบท่ี 3 
อาชีพ 
และการ
สราง
เรือนจํา
รูปแบบ
ใหม 

เปนการกําหนดแนวทางการสรางอาชีพ  รวมไปถึงการสรางเรือนจํารูปแบบใหมเพ่ือเตรียมความพรอม
กอนปลอย  การฝกอาชีพท่ีเหมาะสมกับความถนัดของผูตองขัง  และความตองการของผูประกอบการ  
หรือตลาดแรงงาน เพ่ือใหผูตองขังท่ีพนโทษไดเตรียมพรอมท้ังในดานสภาพจิตใจและการฝกอาชีพท่ี
เหมาะสมกับความถนัดกอนออกจากเรือนจํา  รวมไปถึงการปรับปรุงสภาพเรือนนอนเพ่ือลดความแออัด
ในเรือนจําในเบื้องตน  



 

 

18 

กรอบท่ี 4 
การบําบัด
ฟนฟู
สมรรถภา
พผูติดยา
เสพติด 

ปรับปรุงและบูรณาการการดําเนินการเพ่ือบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดใหมีประสิทธิภาพท้ังใน
ระบบสมัครใจ ระบบบังคับบําบัดและระบบตองโทษ  ปรับปรุงระยะเวลาการตรวจพิสูจนกําหนดสถานท่ี
หรือมาตรการควบคุมตัวเพ่ือรอตรวจพิสูจน  ระบบติดตามและประเมินผล  รวมท้ังหนวยงานรับผิดชอบ
หลักและท่ีเก่ียวของ การพัฒนาหลักสูตรบําบัดรักษา การเพ่ิมโอกาสแกผูเสพในการเขาสูกระบวนการ
บําบัดฟนฟู  

กรอบท่ี 5 
การ
ปองกันยา
เสพติด 

ขับเคลื่อนงานดานการปองกันยาเสพติด  โดยการสนับสนุนการปองกันยาเสพติดระดับชุมชน/หมูบาน 
การจัดทําโครงการสรางพ้ืนท่ีปลอดภัยในหมูบาน / ชุมชน เปนเปาหมายระยะแรก   

ท้ังนี้  กระทรวงยุติธรรมแจงวา เรื่องท่ีจําเปนตองเรงดําเนินการเพ่ือการแกไขปญหาขางตน จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้  
   1) การปรับปรุงเพ่ิมพ้ืนท่ีนอนในหองขังท่ัวประเทศใหเปน 2 ชั้น จํานวน 94 แหง (รวม 
1,906 หอง คิดเปนพ้ืนท่ีท่ีจะปรับปรุง 103,731.50 ตารางเมตร ซ่ึงสามารถรองรับการใชพ้ืนท่ีเรือนนอนของผูตองขัง
ได จํานวน 86,442 คน) เพ่ือบรรเทาความแออัดในระยะเริ่มแรก  
   2) การจัดหาเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส (Electronic Monitoring : EM) จํานวน 
30,000 เครื่อง เพ่ือรองรับการคุมประพฤติและการพักการลงโทษ  
  และเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินการตามแนวทางดังกลาว กระทรวงยุติธรรมเห็นควรมอบหมาย
หนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้  คณะกรรมการกําหนดแนวทางการลดความแออัดของผูตองขังในเรือนจํา ในการประชุม
ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม 2562  ไดรับทราบเรื่องดังกลาวแลว 
 
18. เรื่อง ขอความเห็นชอบแนวทางการปรับสวัสดิการเบ้ียความพิการ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการการปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการ จากจํานวน 800 บาทตอ
คนตอเดือน เปนจํานวน 1,000 บาทตอคนตอเดือน ในเบื้องตนเฉพาะคนพิการท่ีมีบัตรประจําตัวคนพิการและผาน
คุณสมบัติการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ โดยใหเริ่มตั้งแต 1 ตุลาคม 2563 เปนตนไป โดยใหกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (พม.) พิจารณาดําเนินการรวมกับกระทรวงการคลัง และจัดทําแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใชจายงบประมาณผานกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม และใหถือวาเปนคํา
ขอต้ังงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหนวยรับงบประมาณดังกลาว เพ่ือดําเนินการตาม
ข้ันตอนตอไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  พม. รายงานวา 
  1. พม. โดยกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ไดมีการจัดประชุมสมัชชาเครือขายคน
พิการระดับภูมิภาคประจําป พ.ศ. 2562 เพ่ือรับฟงความคิดเห็นจากผูแทนคณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการระดับจังหวัด 76 จังหวัดท่ัวประเทศ และเครือขายคนพิการท่ัวประเทศ พบวา มีการเสนอ
แนวทางความเปนไปไดในการปรับเพ่ิมเบ้ียความพิการในอัตราท่ีเหมาะสม และสอดคลองกับความจําเปนของคน
พิการแตละบุคคลเพ่ือเปนหลักประกันข้ันพ้ืนฐานใหคนพิการเขาถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐมากยิ่งข้ึน นอกจาก
ขอเสนอจากการจัดสมัชชาคนพิการดังกลาวแลวพบวา คนพิการจํานวนมากไดมีขอเสนอและขอรองเรียน ไปยัง 
Web Portal ระบบการจัดการเรื่องราวรองทุกข สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ใหรัฐบาลมีการปรับสวัสดิการ
เบ้ียความพิการเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีเหมาะสม 
  2. ตอมา พม. โดยกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหาร
ศาสตรไดดําเนินการศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการโดยพบวา การปรับเพ่ิมเบ้ียความ
พิการจากปจจุบัน 800 บาทตอคนตอเดือน เปน 1,000 บาทตอคนตอเดือน มีความสอดคลองกับภาวะคาครอง
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ชีพในปจจุบัน เพราะจะสามารถชวยแบงเบาภาระคาใชจายในชีวิตประจําวันของคนพิการได และ ไมทําใหคาใชจาย
ทางการคลังเพ่ิมมากข้ึนจนเกินไป  ซ่ึงสอดคลองกับผลการสํารวจความคิดเห็นของคนพิการท่ีสวนใหญ (รอยละ 
91.84) มีความตองการใหรัฐบาลสนับสนุนเบี้ยความพิการเพ่ิมข้ึนในอัตรา 1,000 บาทข้ึนไป ท้ังนี้ จากสถานการณใน
ปจจุบันพบวา คนพิการสวนใหญอาศัยอยูในพ้ืนท่ีชนบทและมีฐานะยากจน โดยมีรายไดเฉลี่ยเพียงเดือนละ 4 ,326.52 
บาท ถือวาเปนผูท่ีมีรายไดนอยและไมเพียงพอตอการดํารงชีวิต นอกจากนี้คนพิการสวนใหญยังประสบปญหาและ
ความยากลําบากในการเขาถึงสิทธิสวัสดิการ และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีสามารถสนองตอบตอความตองการและ
จําเปนของคนพิการในทุกประเภทความพิการ ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการปรับปรุงการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการของ
ประเทศไทยใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือตอบสนองตอความตองการ
ท่ีจําเปนของคนพิการและสงเสริมใหคนพิการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
  3. ปจจุบันคนพิการท่ีมีบัตรประจําตัวคนพิการมีจํานวน 2.02 ลานคน (ขอมูลจากฐานทะเบียนกลาง 
กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ วันท่ี 2 ธันวาคม 2562) ซ่ึงการจายสวัสดิการเบี้ยความพิการใหแก
คนพิการดังกลาว หนวยงานท่ีรับผิดชอบจะเปนผูจัดทําคําขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําปอยูแลว แต
ในสวนท่ีปรับอัตราเบี้ยความพิการเพ่ิมข้ึนเปน 1,000 บาทตอคนตอเดือนในครั้งนี้ จะทําใหมีสวนตางจํานวน 200 
บาทตอคนตอเดือน ( 1,000 – 800) จึงทําใหตองขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม รวมเปนวงเงินท้ังส้ิน 
จํานวน 4,852.90 ลานบาท ดังนี้ 

จํานวนคนพิการ 
ท่ีมีบัตรประจําตัว
คนพิการ (ลานคน) 

อัตราเบ้ียความพิการ 
(บาทตอคนตอเดือน) 

วงเงินงบประมาณท่ีขอรับการสนับสนุนเพ่ิมเติม/ป 
(ลานบาท) 

เดิม ปรับเพ่ิม สวนตาง 

2.02 800 1,000 200 
4,852.90 

จํานวนผูพิการ × เงินเบี้ยความพิการท่ีเพ่ิมข้ึน × 12 เดือน 
2.02 ลานคน   ×            200 บาท           × 12 เดือน 

  4. ในการประชุมคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ครั้งท่ี 3/2562 
เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2562 ท่ีประชุมไดมีมติเห็นชอบแนวทางการปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการดังกลาวแลว  
 

ตางประเทศ 
 
19. เรื่อง  การสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาบริหารและสภาปฏิบัติการไปรษณียในการประชุมใหญสหภาพ
สากลไปรษณีย สมัยท่ี 27   
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหประเทศไทยสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาบริหาร ( Council of 
Administration: CA) และสภาปฏิบัติการไปรษณีย ( Postal Operations Council: POC) ในการประชุมใหญ
สหภาพสากลไปรษณีย ( Universal Postal Union: UPU) สมัยท่ี 27 โดยมอบหมายใหกระทรวงการตางประเทศ 
(กต.) ดําเนินการขอเสียงและแลกเสียงสนับสนุนจากประเทศสมาชิกของ UPU ในการสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก 
CA และ POC ของประเทศไทย ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เสนอ 
  สาระสําคัญ  
  ท่ีประชุมใหญของ UPU จะจัดข้ึนทุก 4 ป เพ่ือกําหนดนโยบายดานกิจการไปรษณียระหวางประเทศ 
ปรับปรุงแกไขพิธีสารตาง ๆ และเลือกตั้งผูบริหารของ UPU ตลอดจนเลือกตั้งสมาชิก CA และ POC ซ่ึงจะมีวาระการ
ดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป โดย UPU มีกําหนดจัดการประชุมใหญ สมัยท่ี 27 ระหวางวันท่ี 10  – 28 สิงหาคม 2563 
ณ กรุงอาบีจาน  สาธารณรัฐโกตดิวัวร โดยท่ี UPU กําหนดหลักเกณฑไววา ประเทศสมาชิกสามารถเปนสมาชิก CA 
ติดตอกันไดไมเกิน 2 สมัย โดยจะตองละเวนการสมัคร 1 สมัย ซ่ึงประเทศไทยไดละเวนการสมัครในสมัยท่ีผานมาแลว 
สวนการสมัคร POC นั้นไมมีกฎเกณฑดังกลาว ดังนั้น ประเทศไทยจึงสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งในสภาท้ัง 2 ในครั้ง
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นี้ได โดยการท่ีประเทศไทยไดเขาเปนสมาชิก CA และ POC จะเปนการผลักดันการพัฒนากิจการไปรษณียของไทยให
มีความทันสมัย เปนไปตามมาตรฐานสากล และมีประสิทธิภาพไดมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางของ UPU อีกท้ังยัง
เสริมสรางบทบาทของไทยเวทีโลก 
 
20. เรื่อง การขอเปล่ียนช่ือเมืองหลวงสาธารณรัฐคาซัคสถาน 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบการเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงของสาธารณรัฐคาซัคสถานจากกรุงอัสตานา 
(Astana) เปนกรงุนูร-ซุลตัน ( Nur-Sultan) และการดําเนินการท่ีจําเปนในสวนของ กต. เพ่ือเปลี่ยนชื่อสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา เปนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนูร-ซุลตัน เพ่ือใหสอดคลองกับขอเท็จจริงของการ
เปลี่ยนชื่อเมืองหลวงของสาธารณรัฐคาซัคสถานตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ 
  นายคาซีม-โยมารต โตคาเยฟ ( Kassym-Jomart Tokayev) ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐ
คาซัคสถาน เสนอใหใชชื่อ นูร-ซุลตัน เปนชื่อเมืองหลวงแทนอัสตานาเพ่ือใหคนรุนใหมจดจําชื่อของนาย Nursultan 
Nazarbayev ประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐคาซัคสถาน ซ่ึงไดประกอบคุณงามความดีนานัปการใหแก
สาธารณรัฐคาซัคสถานในชวงระยะเวลาท่ีปกครองประเทศ ซ่ึงสาธารณรัฐคาซัคสถานไดแกไขรัฐธรรมนูญรับรองการ
เปลี่ยนชื่อเมืองหลวงจากกรุงอัสตานาเปนกรุงนูร-ซุลตัน โดยมีผลบังคับใชนับตั้งแตวันท่ีลงประกาศเปนทางการ                
เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2563 
 
 
 

แตงตั้ง 
21. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
พาณิชย)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ) และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชยเสนอแตงตั้ง นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจํารัส  รองอธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา ใหดํารงตําแหนง 
ท่ีปรึกษาการพาณิชย (นักวิชาการพาณิชยทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย ตั้งแตวันท่ี 2 
มกราคม 2563 ซ่ึงเปนวันท่ีมีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
แตงตั้งเปนตนไป  
 
22. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการ
ตางประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเสนอแตงตั้ง นายโวสิต 
วรทรัพย รองอธิบดีกรมพิธีการทูต ใหดํารงตําแหนง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ สหพันธ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป เพ่ือทดแทน
ตําแหนงท่ีวาง ซ่ึงการแตงตั้งขาราชการใหไปดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูตประจําตางประเทศดังกลาว ไดรับความ
เห็นชอบจากประเทศผูรับแลว  
 
23. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
เสนอแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ใหดํารงตําแหนง
ประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 5 ราย ดังนี้   
  1. นายอนุกูล ปดแกว  รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ดํารงตําแหนง รองปลัดกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง   
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   2. นางสาวแรมรุง วรวัธ  รองอธิบดีกรมกิจการผูสูงอายุ ดํารงตําแหนง ผูตรวจราชการกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง   
  3. นายชูรินทร ขวัญทอง  รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ดํารงตําแหนง ผูตรวจราชการ
กระทรวง สาํนักงานปลัดกระทรวง   
   4. นายอนันต ดนตรี  รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ดํารงตําแหนง ผูตรวจราชการ
กระทรวง สาํนักงานปลัดกระทรวง    
  5. นายธนสุนทร สวางสาลี  รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ดํารงตําแหนง            
ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง     
  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป เพ่ือทดแทนตําแหนง            
ท่ีวาง 
 
24. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเสนอแตงตั้ง 
นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ  รองผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ ใหดํารงตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานสถิติ
แหงชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตน
ไป เพ่ือทดแทนตําแหนงท่ีวาง  
 
25. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแตงตั้ง นายพิริยะ เข็มพล  เปนกรรมการอ่ืน
ในคณะกรรมการธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (ธสน.) แทนนายกําจร ตติยกวี ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 
28 มกราคม 2563 เปนตนไป และใหผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของ
กรรมการซ่ึงไดรับแตงตั้งไวแลว  
 
26. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ ตามมาตรา 4 (6) แหง
พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยเสนอแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ ตามมาตรา 4 (6) แหงพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 
จํานวน 5 คน ดังนี้  
   1. นางวิพรรณ ประจวบเหมาะ   
  2. นายอภิชัย จันทรเสน  
  3. นายวรเวศม สุวรรณระดา  
  4. นางสุวณี รักธรรม  
  5. นางศศิพัฒน ยอดเพชร  
   ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 28 มกราคม 2563 เปนตนไป  
 
27. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ํามันเช้ือเพลิง   
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 4 คน ดังนี้   
  1. นายชวลิต พิชาลัย    กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานธุรกิจน้ํามันเชื้อเพลิง  
   2. นางสาววิมล ชาตะมีนา  กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการเงิน  
  3. นายอดุลย โชตินิสากรณ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการคาในประเทศ/ตางประเทศ และ
การบริหาร   
  4. นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการคาในประเทศ/สารนิเทศ และการ
บริหาร      
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  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 28 มกราคม 2563 เปนตนไป และใหกระทรวงพลังงานดําเนินการแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงในครั้งตอ ๆ ไปใหเปนไปตามกรอบระยะเวลาท่ีกฎหมาย
กําหนดไวอยางเครงครัดตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2559 (เรื่อง การดําเนินการแตงตั้งกรรมการ
ในคณะกรรมการตาง ๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย)    
 
28. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี จํานวน 3 คน แทนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเดิมท่ีดํารง
ตําแหนงครบวาระสองป ดังนี้   
  1. นายถวัลย วรรณกิจมงคล   
   2. นางสาวบุหงา โพธิ์พัฒนชัย  
  3. นางพอตา ยิ้มไตรพร  
   ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 28 มกราคม 2563 เปนตนไป  
 
29. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ   
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ จํานวน 9 คน แทนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเดิมท่ีดํารง
ตําแหนงครบวาระสามป ดังนี้   
   1. ศาสตราจารยนันทวัฒน บรมานันท   
   2. นายวงศสกุล กิตติพรหมวงศ   
  3. พลตํารวจโท สมชาย พัชรอินโต  
  4. พันตํารวจโท เธียรรัตน วิเชียรสรรค  
  5. นายภพ เอครพานิช  
  6. นางเบญจวรรณ สรางนิทร  
  7. หมอมราชวงศพงษสวัสดิ์ สวัสดิวัฒน  
  8. นายจตุพร บุรุษพัฒน   
  9. นายมานะ นิมิตรมงคล   
  (ลําดับท่ี 1. – 8. กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ  ลําดับท่ี 9. กรรมการผูทรงคุณวุฒิจาก
ภาคเอกชน) ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 28 มกราคม 2563 เปนตนไป  
 
30. เรื่อง แตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความ
สามัคคีปรองดอง  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการ
สรางความสามัคคีปรองดอง (สํานักงาน ป.ย.ป.) เสนอแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง จํานวน 5 คน ดังนี้   
  คณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคี
ปรองดอง  
  1. รัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมายโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จํานวน 3 คน เปน
กรรมการ  
    1.1 รองนายกรัฐมนตร ี(นายวิษณุ เครืองาม)  
   1.2 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง (นายอุตตม สาวนายน)  
   1.3 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ เผาจินดา)   
  2. กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จํานวน 2 คน  
   2.1 นายกฤษฎา บุญราช   
   2.2 นายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว   
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   ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 28 มกราคม 2563 เปนตนไป  
 

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


