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http://www.thaigov.go.th                                                     เมื่อวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 
 
  วันน้ี (28 มกราคม 2563)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นําเข้า ส่งออก จําหน่ายหรือ
    มีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp)  
    พ.ศ. ….  
  2.   เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอ่ืนใน
    สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (การแก้ไขเพ่ิมเติมการแบ่งส่วน 
    ราชการตํารวจภูธรภาค 1 – 9 ในสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ)  
  3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนสะพานมิตรภาพไทย - 
    เมียนมา ข้ามแม่นํ้าเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 พ.ศ. ….   
  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษ 
    หมายเลข 81 สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี พ.ศ. ….  
  5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียน การออกใบแทนการขึ้นทะเบียน การเพิกถอน 
    ทะเบียน การกําหนดค่าบริการและวิธีการให้บริการ การขออนุญาต การอนุญาต 
    การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การพักใช้และเพิกถอน 
    ใบอนุญาต พ.ศ. ….    
  6.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราเงินค่าทําศพ พ.ศ. ….  
  7.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  
    พ.ศ. 2535 จํานวน 2 ฉบับ  
  8.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดชนิดและแหล่งกําเนิดวัตถุดิบที่
    จะนํามาใช้ในโรงงาน พ.ศ. ….  
  9.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กโครงสร้างรูปพรรณข้ึน 
    รูปเย็นสําหรับงานโครงสร้างทั่วไป ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ….  
  10.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน  
    รวม 3 ฉบับ  
  11.  เรื่อง  การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงการมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด 
    ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ และการมอบ
    ให้ประชาชนมีและใช้เพ่ือช่วยเหลือราชการ พ.ศ. 2553  
  12. เรื่อง การมอบหมายให้นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อนุมัติ  ให้ความ 
    เห็นชอบหรือมีคําสั่งแทนคณะรัฐมนตรี เก่ียวกับร่างพระราชกฤษฎีกาที่ต้อง 
    ดําเนินการตามรัฐธรรมนูญในความสัมพันธ์กับรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือ 
    วุฒิสภา ซึ่งมีระยะเวลาดําเนินการอันจํากัด  ตามมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกา
    ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 
 
 
 
 



 

 

 

2 

เศรษฐกิจ - สงัคม 
  13.   เรื่อง มาตรการการเงินการคลังเพ่ือสนับสนุนการลงทุนในประเทศ ปี 2563 
  14.  เรื่อง  ขออนุมัติโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ของ 
    การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
  15.  เรื่อง  การรับรายงานผลการดําเนินการกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการทุจริตและ 
    ประพฤติมิชอบของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต   
   16.  เรื่อง   มาตรการการจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากสนามบินสาธารณะ 
  17.  เรื่อง  สถานการณ์และแนวทางการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจํา 
  18.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบแนวทางการปรับสวัสดิการเบ้ียความพิการ 

ต่างประเทศ 
 
  19.  เรื่อง   การสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาบริหารและสภาปฏิบัติการไปรษณีย์ในการ 
    ประชุมใหญ่สหภาพสากลไปรษณีย์ สมัยที่ 27   
  20.  เรื่อง  การขอเปลี่ยนช่ือเมืองหลวงสาธารณรัฐคาซัคสถาน 
 

แต่งต้ัง 
  21.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงพาณิชย์)  
  22.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  23.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)  
  24.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม)  
  25.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่ง
    ประเทศไทย  
  26.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามมาตรา 4 
    (6) แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546  
  27.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนนํ้ามันเช้ือเพลิง   
  28.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือ
    พัฒนาพ้ืนที่  
  29.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ   
  30.  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 
    และการสร้างความสามัคคีปรองดอง  
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นําเข้า ส่งออก จําหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง        
ซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ….  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นําเข้า 
ส่งออก จําหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. …. ตามที่
กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   ทั้งน้ี ร่างกฎกระทรวงฯ ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ เป็นการปรับปรุงกฎกระทรวงการขออนุญาต
และการอนุญาตผลิต จําหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ. 2559              
เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นําเข้า ส่งออก จําหน่าย หรือมีไว้
ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  
   สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง   
   1. ให้ยกเลิกกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จําหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่ง            
ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ. 2559  
   2. แก้ไขเพ่ิมเติมคํานิยามคําว่า “ประโยชน์ในครัวเรือน” และ “เมล็ดพันธุ์” ให้มีความชัดเจน
ย่ิงขึ้น   
   3. กําหนดเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ในการขออนุญาต “ผลิต” “จําหน่าย” “มีไว้ในครอบครอง” 
และ “นําเข้า ส่งออก” เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ในการศึกษา วิเคราะห์วิจัย ทางการแพทย์ เภสัชกรรม 
วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม และเพ่ือนําเข้า ส่งออกในเชิงพาณิชย์ เป็นต้น   
   4. กําหนดวิธีดําเนินการเก่ียวกับการนําเข้าหรือส่งออกเฉพาะคราว โดยต้องได้รับใบอนุญาต
เฉพาะคราวทุกครั้งที่นําเข้าหรือส่งออก โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้   
   5. กําหนดข้อยกเว้นให้ผู้อนุญาตไม่ต้องดําเนินการตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ ในกรณีเพ่ือประโยชน์ของ
ทางราชการในการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิด หรือความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับยาเสพติด    
   6. แก้ไขเพิ่มเติมบทเฉพาะกาล ดังน้ี   
     6.1 กําหนดให้การขออนุญาตผลิต จําหน่าย ครอบครอง หรือส่งออกกัญชง (Hemp) 
จะต้องดําเนินการภายในระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการปลูกกัญชงเป็น
พืชเศรษฐกิจและการพัฒนาปรับปรุงพันธ์ุกัญชงในประเทศไทย ป้องกันการนําเข้าสินค้าสําเร็จรูปและวัตถุดิบจาก
ต่างประเทศ    
    6.2 กําหนดให้หนังสือสําคัญแสดงการอนุญาตนําเข้า ผลิต จําหน่าย หรือมีไว้ใน
ครอบครอง ที่ออกตามกฎหมายเดิม ให้ถือว่าเป็นใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้และให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าหนังสือ
สําคัญน้ันจะสิ้นอายุ    
    6.3 กําหนดให้บรรดาคําขอรับหนังสือสําคัญและคําขอรับใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการ
อนุญาตตามกฎหมายเดิม ที่ได้ย่ืนไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของผู้อนุญาต 
ให้ถือว่าเป็นคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม  
 
2.  เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอ่ืนในสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (การแก้ไขเพิ่มเติมการแบ่งส่วนราชการตํารวจภูธรภาค 1 – 9 ในสังกัดสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วน
ราชการอย่างอ่ืนในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติเสนอ และให้ส่ง
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ และให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติรับ
ความเห็นของสํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงาน ก.พ. และสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
   สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง    
   จัดต้ังกองบังคับการกฎหมายและคดี เป็นส่วนราชการระดับกองบังคับการ สังกัดตํารวจภูธรภาค 
1 – 9 โดยมีหน่วยงานภายในประกอบด้วย ฝ่ายอํานวยการ ฝ่ายกฎหมายคดีปกครองและคดีแพ่ง และกลุ่มงาน
ตรวจสอบสํานวนคดี โดยมีอํานาจหน้าที่ เช่น พิจารณาตรวจร่างกฎหมาย ให้ความเห็นเก่ียวกับร่างกฎหมายที่
สมาชิกรัฐสภาหรือส่วนราชการต่าง ๆ เสนอ พิจารณาตรวจร่างสัญญาดําเนินการเกี่ยวกับงานคดีที่อยู่ในอํานาจหน้าที่
ของตํารวจภูธรภาค พิจารณาหารือปัญหาข้อกฎหมาย เสนอแนะปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  
 
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา ข้ามแม่น้ํา
เมย/ตองยิน แห่งที่ 2 พ.ศ. ….   
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนสะพาน
มิตรภาพไทย - เมียนมา ข้ามแม่นํ้าเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   คค. เสนอว่า    
   1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการก่อสร้างของเมียนมา 
ได้ร่วมลงนามในความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาว่า
ด้วยการบริหาร การบํารุงรักษา และการใช้สะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา ข้ามแม่นํ้าเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 เมื่อวันที่ 
2 ตุลาคม 2562 ซึ่งสาระสําคัญของความตกลงดังกล่าวเป็นการกําหนดแนวทางพ้ืนฐานทางกฎหมายที่จําเป็นเพ่ือ     
การบริหาร บํารุงรักษา และการใช้สะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา ข้ามแม่นํ้าเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 โดยมีการกําหนด
รายละเอียดเก่ียวกับกรรมสิทธ์ิของสะพาน เขตแดน การบริหารและบํารุงรักษา การจัดต้ังคณะกรรมาธิการเพ่ือ
ปรึกษาหารือและตกลงวิธีการบริหาร การบํารุงรักษา และการใช้สะพาน การจัดต้ังหน่วยบํารุงรักษาสะพาน              
การกําหนดอัตราค่าผ่านสะพาน และการปรับปรุงระเบียบการผ่านแดน   
   2. ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาฯ 
ในข้อ 1. น้ัน ได้กําหนดให้คณะกรรมาธิการบริหารบํารุงรักษา และการใช้สะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา ข้ามแม่นํ้า
เมย/ตองยิน แห่งที่ 2 ที่จัดต้ังขึ้น ร่วมกันกําหนดอัตราค่าผ่านสะพาน โดยจะเก็บเพียงครั้งเดียวเม่ือยานพาหนะข้าม
จากฝ่ังหน่ึงไปอีกฝั่งหน่ึง ตามอัตราที่กําหนดไว้สําหรับยานพาหนะแต่ละประเภทและอาจจะเปลี่ยนได้เมื่อมีความ
จําเป็น โดยได้รับความเห็นชอบร่วมกันจากคณะกรรมาธิการของทั้งสองฝ่าย ซึ่งคณะกรรมาธิการของทั้งสองฝ่ายได้มี
การประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ กระทรวงการก่อสร้างสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดย
คณะกรรมาธิการท้ังสองฝ่ายร่วมกันกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมผ่านสะพานและการยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมผ่าน
สะพาน และมีมติเห็นชอบร่วมกันในการเปิดใช้สะพานฯ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 และสรุปผลการพิจารณากําหนด
อัตราค่าธรรมเนียมและการยกเว้นค่าธรรมเนียมได้ ดังน้ี  
    2.1 กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนสะพานตามประเภทของยานยนตร์และ
ตามอัตราดังต่อไปน้ี  
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ลําดับที ่ ประเภทยานยนตร์ 
ที่จะต้องเสียคา่ธรรมเนียม 

อัตราคา่ธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์
บนสะพานต่อหนึ่งครั้ง 

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

    2.2 กําหนดให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมแก่ยานยนตร์ ดังต่อไปนี้   
     1) รถโดยสารประจําทางระหว่างประเทศที่มีความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทย
กับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาให้เดินรถผ่านสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา ข้ามแม่นํ้าเมย/ตองยิน แห่งที่ 2  
     2) รถยนต์รับจ้างขนส่งผู้โดยสารที่เดินรถให้บริการอยู่ภายในบริเวณระหว่างด่าน
พรมแดนราชอาณาจักรไทยและด่านพรมแดนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา   
    3) รถยนต์ของเจ้าหน้าที่ของราชอาณาจักรไทย จํานวนไม่เกิน 50 คัน และรถยนต์
ของเจ้าหน้าที่ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จํานวนไม่เกิน 50 คัน ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งต้ัง
ให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยบํารุงรักษาสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่นํ้าเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 ของทั้งสอง
ประเทศได้กําหนดรูปแบบของบัตรยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์ร่วมกัน   
  3. ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมาธิการบริหาร บํารุงรักษา และการใช้สะพานมิตรภาพ
ไทย - เมียนมา ข้ามแม่นํ้าเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 กรมทางหลวง คค. จึงได้ยกร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการ
ใช้ยานยนตร์บนสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา ข้ามแม่นํ้าเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 พ.ศ. …. ขึ้น ซึ่งกรมทางหลวงได้จัด
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยเผยแพร่ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของกรมทางหลวงเป็น
เวลาติดต่อกัน 15 วัน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ไม่เห็น
ด้วยและไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงฯ มาเพ่ือดําเนินการ  
   สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง   
  1. กําหนดให้สะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา ข้ามแม้น้ําเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 ต่อจากทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 130 เป็นสะพานที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนสะพาน     
   2. กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนสะพานตามประเภทของยานยนตร์   
  3. กําหนดให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมแก่ยานยนตร์  
 
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่ – 
กาญจนบุรี พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทาง
หลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาดําเนินการต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง   
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  1. กําหนดให้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี เป็นทางหลวงที่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวง โดยกําหนดค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ใช้
จริง ตามประเภทของยานยนตร์   
   2. กําหนดให้มีการปรับอัตราค่าธรรมเนียมเพ่ิมขึ้นทุก 5 ปี   
  3. กําหนดให้ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมีผลใช้บังคับนับแต่วันที่อธิบดีกรมทางหลวงประกาศกําหนด
เป็นต้นไป  
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียน การออกใบแทนการขึ้นทะเบียน การเพิกถอนทะเบียน การกําหนด
ค่าบริการและวิธีการให้บริการ การขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต 
การพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาต พ.ศ. ….    
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียน การออกใบแทนการขึ้นทะเบียน 
การเพิกถอนทะเบียน การกําหนดค่าบริการและวิธีการให้บริการ การขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต 
การออกใบแทนใบอนุญาต การพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาต พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้พิจารณาในประเด็นตามข้อสังเกตของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของสํานักงบประมาณไป
พิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. กําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลผู้ขอขึ้นทะเบียน หรือนิติบุคคลผู้ขออนุญาตที่
ประสงค์จะให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน  
   2. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการข้ึนทะเบียน หรือการขออนุญาตในการให้บริการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน รวมทั้งกําหนดให้ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนและใบอนุญาตมี
อายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสําคัญหรือใบอนุญาตแล้วแต่กรณี   
  3. กําหนดวิธีการและระยะเวลาในการขอต่ออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนหรือใบอนุญาต ตลอดจน
การออกใบแทน ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนหรือใบอนุญาตกรณีที่ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนหรือใบอนุญาตสูญหาย ถูก
ทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ    
  4. กําหนดหลักเกณฑ์และวิ ธีการในการให้บริการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับการตรวจและรับรอง การประเมินความเสี่ยง การจัดฝึกอบรมหรือการให้
คําปรึกษา ตลอดจนกําหนดให้อธิบดีมีอํานาจกําหนดค่าบริการในการให้บริการของผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนหรือผู้ที่
ได้รับใบอนุญาตแต่ละประเภท เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในการให้บริการ  
  5. กําหนดให้ผู้อํานวยการกองความปลอดภัยแรงงานมีอํานาจเพิกถอนใบสําคัญการขึ้นทะเบียน 
และอธิบดีมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาต ตลอดจนกําหนดสิทธิในการอุทธรณ์คําสั่งเพิกถอน
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนหรือพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต   
  6. กําหนดค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนหรือขอใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การออกใบ
แทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียน ใบสําคัญการต่ออายุนิติบุคคล ใบสําคัญการต่ออายุการขึ้นทะเบียนบุคคล อาทิ 
ใบอนุญาตนิติบุคคลให้บริการฯ ฉบับละ 20,000 บาท ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนบุคคลผู้ให้บริการฯ ฉบับละ 5,000 
บาท รวมทั้งการยกเว้นค่าธรรมเนียมแก่นิติบุคคลที่เป็นราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น 
หรือบุคคล หรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตหรือหลักฐานรับรองในลักษณะเดียวกันตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ
วิชาชีพ  
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6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราเงินค่าทําศพ พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราเงินค่าทําศพ พ.ศ. …. ตามท่ี
กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ และ
ให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการต่อไป   
  รง. เสนอว่า   
  1. ได้มีกฎกระทรวงกําหนดอัตราเงินค่าทําศพ พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นการกําหนดให้จ่ายเงินค่าทําศพใน
กรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย โดยมิใช่ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยเน่ืองจากการทํางาน โดยให้จ่ายเงินค่าทําศพ
เป็นจํานวนเงิน 40,000 บาท ให้แก่บุคคล ซึ่งผู้ประกันตนทําหนังสือระบุให้เป็นผู้จัดการศพและได้เป็นผู้จัดการศพ
ผู้ประกันตน หรือสามีภริยา บิดามารดา หรือบุตรของผู้ประกันตนซึ่งมีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพผู้ประกันตน 
หรือบุคคลอ่ืนซึ่งมีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพผู้ประกันตน   
   2. ผู้ประกันตนตามกฎกระทรวงในข้อ 1. น้ัน ได้แก่ ผู้ประกันตนซึ่งเป็นลูกจ้างตามมาตรา 33 และผู้
เคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และประสงค์จะเป็นผู้ประกันตนต่อไป ตามมาตรา 39 ทั้งน้ี ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม    
  3. รง. พิจารณาแล้วเห็นว่า อัตราเงินค่าทําศพตามกฎกระทรวงในข้อ 1. ไม่สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป สมควรปรับปรุงอัตราเงินค่าทําศพ จาก 40,000 บาท เป็น 50,000 บาท   
  4. คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) ในคราวประชุมคร้ังที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 30 
เมษายน 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับเพ่ิมประโยชน์ทดแทนเงินค่าทําศพดังกล่าวแล้ว 
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราเงินค่าทําศพ พ.ศ. …. มาเพ่ือดําเนินการ  
   สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง   
  ปรับเพิ่มอัตราเงินค่าทําศพท่ีจ่ายให้แก่ผู้จัดการศพของผู้ประกันตนตามมาตรา 73 (1) ในกรณีที่
ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ถึงแก่ความตายโดยมิใช่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเน่ืองจากการทํางาน 
จากเดิมอัตรา 40,000 บาท เป็น 50,000 บาท  
 
7. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 จํานวน 2 
ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 จํานวน 2 ฉบับ ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวง
อุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้   
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง   
  1. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  

ประเด็นทีข่อแก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดและเหตุผล หมายเหตุ 
1. ให้รฐัมนตร ีอก. มีอํานาจใน
การออกประกาศตาม
กฎกระทรวง  

- กําหนดให้รฐัมนตรี อก. มีอํานาจในการ
ออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการเก่ียวกับการอนุญาตให้โรงงาน
สามารถระบายนํ้าทิ้งโดยวิธีการเจือจาง
ได้   
- กําหนดให้รฐัมนตรี อก. มีอํานาจออก
ประกาศกําหนดค่ามาตรฐานของปริมาณ
สารเจือปนในอากาศเสียที่ระบายออก
จากโรงงาน และการควบคุมสารเคมีหรือ
สารมลพิษ 

แก้ไขเพ่ิมเติมขอ้ 14 และเพ่ิมข้อ 16 
จัตวาของกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2535) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  
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   2. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
ประเด็นทีข่อแก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดและเหตุผล หมายเหตุ 

1. ให้รฐัมนตร ีอก. มีอํานาจใน
การออกประกาศตาม
กฎกระทรวง  

- กําหนดให้รฐัมนตรี อก. มีอํานาจในการ
ออกประกาศประเภทโรงงานท่ีมีสารเคมี
หรือสารมลพิษต้องจัดทํารายงานข้อมูล
ปริมาณการผลิต การใช้ การครอบครอง 
การปลดปล่อย การเคลื่อนย้ายสารเคมี
หรือสารมลพิษออกนอกโรงงาน 

เพ่ิมข้อ 7 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 
(พ.ศ. 2535) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  

 
8. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดชนิดและแหล่งกําเนิดวัตถุดิบที่จะนํามาใช้ในโรงงาน 
พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดชนิดและแหล่งกําเนิด
วัตถุดิบที่จะนํามาใช้ในโรงงาน พ.ศ. …. ที่คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างประกาศ    
  ห้ามมิให้โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานนําชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือเศษ 
(ไม่รวมเศษจากเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า) ที่มีส่วนประกอบ ซึ่งได้แก่ ตัวเก็บประจุไฟฟ้า และแบตเตอรี่อ่ืน ๆ สวิตช์ที่มี
ปรอทเป็นองค์ประกอบในการทํางาน เศษแก้วจากหลอดรังสีแคโทด และแอกติเวเต็ดกลาสอ่ืน ๆ ตัวเก็บประจุไฟฟ้าที่
มีสารพีซีบี หรือที่ปนเป้ือนด้วยแคดเมียม ปรอท ตะก่ัว โพลีคลอริเนทเต็ดไบฟีนิล ตามบัญชี 5.2 ลําดับที่ 2.18 ของ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายช่ือวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535 รวมถึงที่ปนเป้ือนสารอันตรายตามที่ อก. กําหนดที่นําเข้าจากต่างประเทศ มาใช้เป็นวัตถุดิบใน
โรงงาน   
 
9. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็นสําหรับงาน
โครงสร้างท่ัวไป ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กโครงสร้าง
รูปพรรณขึ้นรูปเย็นสําหรับงานโครงสร้างทั่วไป ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กโครงสร้างรูปพรรณข้ึนรูปเย็นสําหรับงาน
โครงสร้างทั่วไป ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. …. เป็นการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 เป็นการกําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กโครงสร้าง
รูปพรรณขึ้นรูปเย็นสําหรับงานโครงสร้างทั่วไป ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน อันเป็นการสอดคล้องกับการพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตและการใช้งานในปัจจุบัน ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้ดําเนินการรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับร่าง
กฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว  
 
10. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน รวม 3 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ 1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้า
หุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กําหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 101 สายไฟฟ้ามีเปลือกสําหรับงาน
ทั่วไป ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. …. 2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีด
ร้อนสําหรับงานถังก๊าซ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. …. 3. ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
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เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูก ต้องเป็นไป
ตามมาตรฐาน พ.ศ. …. รวม 3 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  ทั้งน้ี ร่างกฎกระทรวง รวม 3 ฉบับ ที่ อก. เสนอ เป็นการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 17 แห่ง
พระราชบัญญั ติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (ฉบับที่  8 )  พ .ศ .  2562 เ ป็นการกําหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กําหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 101 
สายไฟฟ้ามีเปลือกสําหรับงานทั่วไป ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สําหรับงานถังก๊าซและ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นตัด และ
แผ่นลูกฟูก ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เพ่ือเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคและป้องกันความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจของประเทศ และสอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการใช้งานในปัจจุบัน ซึ่ง
กระทรวงอุตสาหกรรมได้ดําเนินการรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับร่างกฎกระทรวงทั้ง 3 ฉบับดังกล่าวแล้ว  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ 
แรงดันไฟฟ้าที่กําหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 101 สายไฟฟ้ามีเปลือกสําหรับงานทั่วไป ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐาน พ.ศ. …. กําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 
450/750 โวลต์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เลขที่ มอก. 11 เล่ม 101 – 2559 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
ฉบับที่ 5093 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง 
ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สายไฟฟ้าทองแดงมีเปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่
กําหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 101 สายไฟฟ้ามีเปลือกสําหรับงานทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2561 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5501 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5093 (พ.ศ. 2561) ลงวันที่ 19 
พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ 
แรงดันไฟฟ้าที่กําหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 101 สายไฟฟ้ามีเปลือก สําหรับงานทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 30 
กันยายน พ.ศ. 2562   
   2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนสําหรับงาน              
ถังก๊าซ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. …. กําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สําหรับงาน
ถังก๊าซ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2060 – 2560 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5077                
(พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สําหรับงานถังก๊าซ และ
กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สําหรับงานถังก๊าซ ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5498 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5077 (พ.ศ. 2561) ลงวันที่ 26 
ตุลาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่น
หนา และแผ่นบาง สําหรับงานถังก๊าซ และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้า ทรงแบนรีดร้อน 
สําหรับงานถังก๊าซ ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  
   3. ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสี
โดยกรรมวิธีจุ่มร้อน แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูก ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. …. กําหนดให้
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นตัด และ
แผ่นลูกฟูก ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 50 – 2561 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5188 (พ.ศ. 
2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน แผ่นม้วน แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูก และ
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กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน แผ่นม้วน แผ่น
แถบ แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูก ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5520 
(พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ลงวันที่ 30 กันยายน 
พ.ศ. 2562 เรื่อง แก้ไขประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5188 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ . 2511 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน แผ่นม้วน แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูก และ
กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน แผ่นม้วน แผ่น
แถบ แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูก  
 
11. เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงการมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่ง
เทียมอาวุธปืนของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ และการมอบให้ประชาชนมีและใช้เพื่อช่วยเหลือราชการ พ.ศ. 
2553  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ
ระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ และการมอบให้ประชาชนมีและใช้เพ่ือ
ช่วยเหลือราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยให้แก้ไขการจัดลําดับให้หน่วยงานเป็นหน่วยงานราชการให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงเพ่ือให้สอดคล้อง
กับกฎกระทรวงการมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ของหน่วย
ราชการและรัฐวิสาหกิจ และการมอบให้ประชาชนมีและใช้เพ่ือช่วยเหลือราชการ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมด้วย 
แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง   
  แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงการมและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่ง
เทียมอาวุธปืนของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ และการมอบให้ประชาชนมีและใช้เพ่ือช่วยเหลือราชการ พ.ศ. 2553 
โดยกําหนดให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (สํานักงาน กกต.) และสํานักงานศาลปกครอง (ศป.) เป็น
หน่วยงานราชการตามกฎกระทรวงฯ โดยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ
ระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490  
 
12. เรื่อง การมอบหมายให้นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อนุมัติ  ให้ความเห็นชอบหรือมีคําสั่งแทน
คณะรัฐมนตรี เก่ียวกับร่างพระราชกฤษฎีกาที่ต้องดําเนินการตามรัฐธรรมนูญในความสัมพันธ์กับรัฐสภา สภา
ผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา ซ่ึงมีระยะเวลาดําเนินการอันจํากัด  ตามมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
เสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมอบหมายให้นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อนุมัติ  ให้ความ
เห็นชอบ หรือมีคําสั่งแทนคณะรัฐมนตรี เก่ียวกับร่างพระราชกฤษฎีกาที่ต้องดําเนินการตามรัฐธรรมนูญใน
ความสัมพันธ์กับรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา ซึ่งมีระยะเวลาดําเนินการอันจํากัด  ตามมาตรา 7 แห่งพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เสนอ 
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  โดยที่ร่างพระราชกฤษฎีกาที่ต้องดําเนินการตามรัฐธรรมนูญในความสัมพันธ์กับรัฐสภา สภา
ผู้แทนราษฎร  หรือวุฒิสภา เช่น พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นต้น จะมีระยะเวลาดําเนินการค่อนข้างจํากัด ประกอบกับเป็นเรื่องที่มีแนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจนอยู่แล้ว คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติ วันที่ 25 สิงหาคม 2554 มอบหมายให้นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี
เป็นอนุมัติ ให้ความเห็นชอบหรือมีคําสั่งแทนคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวตามมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
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การเสนอเรื่อง และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ดังน้ัน เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในเรื่อง
ดังกล่าวดําเนินไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  จึงเสนอขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบมอบหมาย
ให้นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อนุมัติให้ความเห็นชอบ หรือมีคําสั่งแทนคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับร่างพระ
ราชกฤษฎีกาที่ต้องดําเนินการตามรัฐธรรมนูญในความสัมพันธ์กับรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา ซึ่งมี
ระยะเวลาดําเนินการอันจํากัด  ตามมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเร่ืองและการประชุม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 
 

เศรษฐกิจ - สงัคม 
13.  เรื่อง  มาตรการการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนการลงทุนในประเทศ ปี 2563 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังน้ี 
                   1. เห็นชอบมาตรการการเงินการคลังเพ่ือสนับสนุนการลงทุนในประเทศ ปี 2563 พร้อมทั้งมอบหมาย
หน่วยงานตามที่ระบุ ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
                   2. เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร                
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จํานวน 1 ฉบับ 
                   3. เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตาม
มาตรา 12 แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..) จํานวน 1 ฉบับ 
                   4. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน และปีต่อ ๆ ไป จํานวน 350.67 
ล้านบาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับมาตรการสินเช่ือเพ่ือการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (มาตรการสินเช่ือฯ) 
ตามมาตรา 28 แห่ง พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ   
     สําหรับภาระงบประมาณในการดําเนินการตามมาตรการสินเช่ือเพ่ือการลงทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต โดยธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) สนับสนุนสินเช่ือในอัตราดอกเบ้ียเงินกู้พิเศษ
และเง่ือนไขผ่อนปรน และรัฐบาลชดเชยส่วนต่างดอกเบ้ียให้แก่ ธสน. ภายในกรอบวงเงิน 350.67 ล้านบาท น้ัน 
เห็นสมควรให้ ธสน. จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมตามผลการดําเนินงานจริงต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
                   สาระสําคัญ 
                   เน่ืองจากสถานการณ์เศรษฐกิจไทยตลอดปี 2562 เผชิญกับความไม่แน่นอนจากภายนอกประเทศ 
ส่งผลให้เศรษฐกิจประสบสภาวะชะลอตัวและอาจส่งผลกระทบการลงทุนในปี 2563 กระทรวงการคลังจึงเห็นสมควร
เสนอมาตรการการเงินการคลังเพ่ือสนับสนุนการลงทุนในประเทศ ปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
                   1. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ 
                             1) วัตถุประสงค ์: ช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้การลงทุนภาคเอกชนเพ่ิมขึ้นในปี 2563 
                             2) กลุ่มเป้าหมาย : บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
                             3) ระยะเวลาดําเนินงาน : สําหรับรายจ่ายที่จ่ายไปต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2563 
                             4) วิธีดําเนินงาน : ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหักรายจ่ายเพ่ือการลงทุนในเคร่ืองจักร
ได้ร้อยละ 250 หรือ 2.5 เท่า ของรายจ่ายตามจํานวนที่จ่ายจริง แต่ไม่รวมถึงกรณีที่เป็นธุรกิจให้เช่าแบบลีสซิ่งและ
ลงทุนในเครื่องจักรเพื่อให้เช่าเคร่ืองจักรน้ันแบบลีสซิ่ง โดยให้หักรายจ่ายร้อยละ 100 แรก หรือ 1 เท่าแรกของ
รายจ่ายตามจํานวนที่จ่ายจริง เป็นค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาตามเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรกําหนด และทยอยหัก
รายจ่ายส่วนเพ่ิมเป็นเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชี ทั้งน้ี บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด 
                             ทั้งน้ี การใช้สิทธิประโยชน์สามารถดําเนินการได้โดยการตราพระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จํานวน 1 ฉบับ 
                             5) สูญเสียรายได้ : คาดว่าจะสูญเสียรายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลประมาณ 6,600 ล้านบาทต่อ
ปี เป็นระยะเวลา 5 ปี 
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                             อน่ึง ในส่วนของการหักค่าใช้จ่ายเพ่ือการลงทุนในอาคาร กระทรวงการคลังอยู่ระหว่าง
พิจารณาความเหมาะสมในการให้สิทธิประโยชน์ตามมาตรการน้ี 
                   2. มาตรการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร 
    1) วัตถุประสงค์ : เพ่ือกระตุ้นการลงทุนในประเทศและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการ 
                              2) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการ 
                              3) ระยะเวลาดําเนินงาน : การนําเข้าเครื่องจักรต้ังแต่วันที่ประกาศกระทรวงการคลังมีผล
บังคับใช้ – 31 ธันวาคม 2563 
                              4) วิธีดําเนินงาน : ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร 146 ประเภทย่อย โดยการออกประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12  แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..) จํานวน 1 ฉบับ 
                              5) สูญเสียรายได้ : คาดว่าจะสูญเสียรายได้อากรขาเข้าประมาณ 2,000 ล้านบาท 
                   3. มาตรการสินเชื่อเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (มาตรการสินเชื่อฯ) 
                              1) วัตถุประสงค์ : เพ่ือสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ในอัตราดอกเบ้ียที่ผ่อนปรน โดยเฉพาะผู้ประกอบการส่งออกและธุรกิจที่เก่ียวเน่ือง 
(Supply Chain) รวมถึงผู้ประกอบการท่ีมีการนําเข้าเคร่ืองจักรเพื่อการพัฒนาประเทศ เพ่ือยกระดับกระบวนการ
ผลิตและเพ่ิมศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมไทยไปสู่ Industry 4.0 และมีการเติบโตอย่างย่ังยืน 
                              2) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการส่งออกและธุรกิจที่เก่ียวเน่ือง และผู้นําเข้าเคร่ืองจักรและ
อุปกรณ์เพ่ือพัฒนาประเทศ 
                              3) ระยะเวลาดําเนินงาน : ต้ังแต่วันที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ หรือตามท่ีธนาคารเพ่ือการ
ส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) กําหนด และกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือเมื่อ ธสน. 
ให้สินเช่ือเต็มกรอบวงเงินของมาตรการ ทั้งน้ี ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
     4) สิทธิประโยชน์ : อัตราดอกเบ้ีย (ต่อปี)  
    -  ปีที่ 1-2 :  ร้อยละ 2 
    - ปีที่ 3-5 :  Prime Rate – ร้อยละ 2 
    -  ปีที่ 6-7 :  Prime Rate  
    ณ วันที่ 22 มกราคม 2563 Prime Rate = ร้อยละ 6 
    5) งบประมาณ : รัฐบาลชดเชยส่วนต่างดอกเบ้ียให้แก่ ธสน. เป็นจํานวนทั้งสิ้น 350.67 
ล้านบาท ทั้งน้ี ให้ ธสน. ทําความตกลงในการเบิกจ่ายงบประมาณกับสํานักงบประมาณต่อไป   
   4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
   มาตรการดังกล่าวจะส่งผลก่อให้เกิดการลงทุนกว่า 110,000 ล้านบาท สนับสนุนให้เศรษฐกิจ
ขยายตัวร้อยละ 0.25 นอกจากน้ี การยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรตามมาตรการน้ี ในระยะสั้น จะส่งผลให้ผู้ผลิตใน
ประเทศได้รับความคุ้มครองลดลง ต้องแข่งขันกับของที่นําเข้ามากขึ้น แต่เมื่อสิ้นสุดมาตรการแล้วจะได้รับความ
คุ้มครองเท่าเดิม และจะมีประสิทธิภาพการผลิตเพ่ิมสูงขึ้น 
     
14. เรื่อง ขออนุมัติโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ของการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบตามที่คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและ
เอกชน (คณะกรรมการนโยบายฯ) เสนอดังน้ี 
  1. อนุมัติโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) และวงเงินงบประมาณ
รายจ่ายของโครงการฯ ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 
(พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนฯ ปี 2556) ดังน้ี 
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      1.1 อนุมัติโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ในรูปแบบ PPP 
Net Cost โดยภาครัฐลงทุนค่างานจัดกรรมสิทธ์ิที่ดินโครงการฯ ส่วนตะวันตก และภาคเอกชนลงทุนค่างานโยธา
โครงการฯ ส่วนตะวันตก และค่างานระบบรถไฟฟ้า ขบวนรถไฟฟ้า บริหารการเดินรถและซ่อมบํารุงรักษาทั้งเส้นทาง 
ต้ังแต่ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) รวมท้ังค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ โดยมีระยะเวลาเดินรถ 30 ปี นับจาก
เริ่มเปิดให้บริการโครงการฯ ส่วนตะวันออก เป็นต้นไป เอกชนเป็นผู้จัดเก็บค่าโดยสารและรับความเสี่ยงด้านรายได้ค่า
โดยสาร รายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานทั้งหมด โดยภาครัฐไม่มีภาระ
สนับสนุนทางการเงิน (Subsidy) แก่เอกชนในส่วนงานระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถและงานเดินรถและซ่อมบํารุงรักษา
ของโครงการฯ  
      1.2 อนุมัติค่างานที่เก่ียวข้องกับการจัดกรรมสิทธ์ิที่ดินและค่าสํารวจอสังหาริมทรัพย์โครงการฯ 
ส่วนตะวันตก ในกรอบวงเงิน 14,661 ล้านบาท โดยให้สํานักงบประมาณ (สงป.) จัดสรรงบประมาณตามความจําเป็น
และเหมาะสมตามแผนการใช้จ่ายเงินจริง ทั้งน้ี ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ถือปฏิบัติตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 อย่างเคร่งครัด โดยกําหนดราคาเวนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี) ให้
ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง รวมทั้งให้สอดคล้องกับสภาพความเป็น
จริงและราคาตลาดของแต่ละพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืนอย่างแท้จริง รวมทั้งกําหนดมาตรการ
ป้องกันการแสวงหากําไรจากราคาที่ดินเกินจริงเพ่ือไม่ให้เกิดภาระค่าเวนคืนที่ดินและอสังหาริมทรัพย์เพ่ิมขึ้นใน
อนาคตด้วย 
      1.3 อนุมัติกรอบวงเงินสนับสนุนให้เอกชนตามที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินวงเงินค่างานโยธาของ
โครงการฯ ส่วนตะวันตก จํานวน 96,012 ล้านบาท ตามท่ี รฟม. ได้ดําเนินการทบทวนโดยคํานึงถึงหลักความคุ้มค่า
และประหยัด และผ่านการพิจารณาจากกระทรวงคมนาคม (คค.) แล้วเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 โดยรัฐทยอยชําระ
คืนให้เอกชนหลังจากเปิดเดินรถท้ังเส้นทางแล้ว และแบ่งจ่ายเป็นรายปี กําหนดระยะเวลาแบ่งจ่ายไม่ตํ่ากว่า 10 ปี 
พร้อมดอกเบ้ีย โดยใช้อัตราส่วนลดหรืออัตราดอกเบ้ียตามความเห็นของ สงป. ทั้งน้ี ในกรณีที่มีข้อจํากัดเก่ียวกับการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 เห็นควรให้ รฟม. พิจารณาแนวทางในการ
ดําเนินการอย่างรอบด้านตามความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมต่อไป 
  2. รับทราบหลักการขอบเขตและเง่ือนไขในการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการฯ ตามมติ
คณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 และความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561  
  3. มอบหมายให้ รฟม. คค. และคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการร่วม
ลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562) ของโครงการฯ รับข้อสังเกตของ
คณะกรรมการนโยบายฯ และความเห็นของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ไปดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป ทั้งน้ี ให้
ดําเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562 และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเช่ือมโยงการ
เดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะของกรุงเทพมหานครระหว่างฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก ซึ่งอยู่ภายใต้แผนแม่บท
ระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Mass Rapid Transit Master Plan in Bangkok 
Metropolitan Region : M-MAP) โดยที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้เคยมีอนุมัติให้ดําเนินการก่อสร้างงานโยธาของส่วน
ตะวันออก ช่วงศูนย์วัฒนธรรม – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ไปแล้ว และขณะน้ีอยู่ระหว่างก่อสร้างโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จใน
ปี 2566 สําหรับในคร้ังนี้เป็นการขออนุมัติการดําเนินงานก่อสร้างงานโยธาของฝั่งตะวันตกและการบริหารจัดการการ
เดินรถและซ่อมบํารุงของรถไฟฟ้าสายสีส้มทั้งระบบ ทั้งน้ี ภาพรวมของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – 
มีนบุรี (สุวินทวงศ์) สามารถสรุปได้ ดังน้ี 
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   1.1 ภาพรวมโครงการฯ 
หัวข้อ สายสีส้มทัง้ระบบ 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 ในปีที่เปิด) 
ผู้โดยสาร 439,736 คน/เที่ยว/วัน (ปี 69) 121,599 คน/เที่ยว/วัน (ปี 66) 439,736 คน/เที่ยว/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)

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)

การจัดทํา 
รายงาน EIA 

จัดทํารายงาน EIA 2 เล่ม 
(ส่วนตะวันออกและ 

ส่วนตะวันตก) 

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติเห็นชอบแล้ว 

อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขตาม
ความเห็นของ คชก. 

การจัด 
กรรมสิทธิ์ที่ดิน 

พ้ืนที่รวม 1,099 แปลง 
รวม 553 หลัง  

พ้ืนที่รวม 594 แปลง 
รวม 222 หลัง

พ้ืนที่รวม 505 แปลง (41 ไร่ 1 
งาน 96 ตร.ว.) รวม 331 หลงั

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

ที่มา : รฟม. 
หมายเหตุ: * มาจากผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเศรษฐกิจและการเงินระยะเวลา 30 ปี ที่อัตราคิดลด ร้อยละ 
12 และร้อยละ 5 ตามลําดับ บนสมมติฐาน MRT Assessment Standardization (ยังไม่รวมกรณีจํากัดอัตราค่า
โดยสารสูงสุดที่ 12 สถานี) ทั้งน้ี กรณีจํากัดอัตราค่าโดยสารสูงสุดที่ 12 สถานี IRR ของทั้งโครงการฯ คือ ร้อยละ 0.40 
(NPV = - 107,556 ล้านบาท) ในขณะที่ EIRR คือ ร้อยละ – 2.26 (NPV = 107,564 ล้านบาท) 
   1.2 มูลค่าโครงการฯ 

รายการ ส่วนตะวันออก ส่วนตะวันตก รวม 
การจัดกรรมสิทธ์ิที่ ดิน/ค่าจ้างสํารวจ
อสังหาริมทรัพย์ 

9,625 ล้านบาท
(เงินงบประมาณ)

14,661 ล้านบาท 
(เงินงบประมาณ) 

24,286 ล้านบาท 

การก่อสร้างงานโยธา/ค่าจ้างที่ปรึกษา
บริหารและควบคุมงานโยธา 

82,907 ล้านบาท
(เงินกู้ภายในประเทศ)

96,012 ล้านบาท* 
(เงินงบประมาณ) 

178,919 ล้านบาท 

งานระบบรถไฟฟ้า ขบวนรถไฟฟ้า บริหาร
การ เ ดินรถและซ่ อม บํ ารุ ง รั กษาทั้ ง
โครงการ/ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ 

32,116 ล้านบาท 
(เงินลงทุนจากภาคเอกชน) 

32,116 ล้านบาท 

รวม 235,321 ล้านบาท 
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 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

งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดกรรมสิทธ์ิที่ดินสําหรับโครงการฯ 
ทั้งส่วนตะวันตกและตะวันออก

PPP Net Cost โดยแบ่งการร่วมทุน ดังนี้ 
- ภาครัฐลงทุนค่างานจัดกรรมสิทธ์ิที่ดินโครงการฯ 
ส่วนตะวันตก 
 
- ภาคเอกชนลงทุนค่างานโยธาโครงการฯ ส่วน
ตะวันตก โดยภาครัฐจะทยอยจ่ายคืนหลังเปิด
ให้บริการเดินรถ เป็นระยะเวลาไม่ตํ่าว่า 10 ปี 
(อัตราคิดลดร้อยละ 5) 

การก่อสร้างงานโยธา - ใ ห้  กค .  จั ด ห า แหล่ ง เ งิ น กู้ ที่
เหมาะสม และให้ สงป. พิจารณา
จัดสรรเงินงบประมาณให้เป็นรายได้
แ ก่  ร ฟม .  ใ ห้ เ พี ย ง พ อ ต่ อ ก า ร
ดําเนินการ การบริหารงาน การ
ลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และการชําระ
หน้ีแก่แหล่งเงินกู้ทั้งในส่วนของเงิน
ต้น ดอกเบ้ีย ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เก่ียวข้อง

งานระบบรถไฟฟ้ า 
ข บ ว น ร ถ ไ ฟ ฟ้ า 
บริหาร  การเ ดินรถ 
และซ่อมบํารุงรักษา
ทั้งโครงการ 

- ภาคเอกชนลงทุนค่างานระบบไฟฟ้า ขบวนรถไฟฟ้า บริหารการเดินรถและซ่อม
บํารุงรักษาทั้งเส้นทาง ระยะเวลาเดินรถ 30 ปี นับจากเริ่มเปิดให้บริการโครงการฯ ส่วน
ตะวันออก เป็นต้นไป และเป็นผู้จัดเก็บค่าโดยสารและรับความเสี่ยงด้านรายได้ค่าโดยสาร 
รายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานทั้งหมด โดย
ภาครัฐไม่มีภาระสนับสนุนทางการเงิน (Subsidy) แก่เอกชนในส่วนงานน้ี 

 
    1.4 การเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ  
สถานีโครงการฯ โครงการรถไฟฟ้า หน่วยงาน สถานเีชื่อมต่อ ปีเปิดให้บริการ 

1. บางขุนนนท์ สายสีแดง ช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช รฟท. บางขุนนนท์ 2565
สายสีนํ้าเงิน รฟม. 2563

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

สายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ 
(วงแหวนกาญจนาภิเษก)

รฟม. ผ่านฟ้า 2569 

4. ยมราช สายสีแดง ช่วงบางซื่อ-หัวลําโพง รฟท. ยมราช 2567
5. ราชเทวี สายสีเขียวอ่อน ช่วงหมอชิต-แบร่ิง กทม. ราชเทวี เปิดให้บริการแล้ว

6. ราชปรารภ สายสีแดง ช่วงบางซื่อ-หัวหมาก รฟท. ราชปรารภ 2567
แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ รฟท. เปิดให้บริการแล้ว

7. ศูนย์วัฒนธรรมฯ สายสีนํ้าเงิน รฟม. ศูนย์วัฒนธรรมฯ เปิดให้บริการแล้ว
8. วัดพระราม 9 สายสีเทา ช่วงวัชรพล – ทองหล่อ - พระราม 9 อนาคต 
9. ลําสาลี สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สําโรง 

สายสีนํ้าตาล ช่วงแคราย – ลําสาลี 
(บึงกุ่ม)

รฟม. 
ลําสาล ี

2564 
2569 

10. มีนบุรี สายสีชมพู รฟม. มีนบุรี 2564
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  2. คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนได้ขอให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ในรูปแบบ PPP Net Cost มีระยะเวลาเดินรถ 30 
ปีนับจากเร่ิมเปิดให้บริการโครงการฯ ส่วนตะวันออกเป็นต้นไป โดยเอกชนเป็นผู้รับผิดชอบค่างานระบบรถไฟฟ้า 
ขบวนรถไฟฟ้า บริหารการเดินรถและซ่อมบํารุงรักษาทั้งเส้นทาง ซึ่งมีมูลค่ารวม 32,116 ล้านบาท รวมท้ังเป็น           
ผู้จัดเก็บค่าโดยสารและรับความเสี่ยงด้านรายได้ค่าโดยสาร รายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ และรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินงานทั้งหมด โดยภาครัฐไม่มีภาระสนับสนุนทางการเงินแก่เอกชนในส่วนงานระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถ
และงานเดินรถและซ่อมบํารุงรักษา 
 
15. เรื่อง การรับรายงานผลการดําเนินการกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบของศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต   
  คณะรัฐมนตรีพิจารณาการรับรายงานผลการดําเนินการกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) เสนอ แล้วมีมติดังน้ี  
  1. มอบหมายให้สํานักงาน ป.ป.ท. ทําหน้าที่ในการประสานงานเก่ียวกับการรับเรื่องร้องเรียนหรือ
พบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทําการหรือเก่ียวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ  
และการไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 27 มีนาคม 2561 โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของแต่ละ
หน่วยงานมีหน้าที่ในการรายงานผลการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐซึ่งอยู่ในสังกัดหรือกํากับ  ประกอบด้วย ส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน  มายังสํานักงาน ป.ป.ท. ตามรูปแบบวิธีการที่สํานักงาน ป.ป.ท. กําหนด  
  2. สําหรับการมอบหมายให้สํานักงาน ป.ป.ท. ตรวจสอบ เร่งรัด ติดตามการดําเนินงานของหัวหน้า
ส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐในการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ในกรณีข้อร้องเรียนหรือพบเหตุอันควร
สงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทําการหรือเก่ียวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบฯ น้ัน ให้สํานักงาน ป.ป.ท. 
ดําเนินการตามมาตรการ 51 (2) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต  พ.ศ. 2551 ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสํานักงาน ก.พ.ร. ต่อไป  
ทั้งน้ี ให้ สํานักงาน ป.ป.ท. รับความเห็นของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี และสํานักงบประมาณไปดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไปด้วย   
 
16. เรื่อง  มาตรการการจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากสนามบินสาธารณะ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมาตรการการจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากสนามบินสาธารณะ และ
มอบหมายกระทรวงคมนาคม (คค.) กระทรวงกลาโหม (กห.)  กระทรวงมหาดไทย (มท.) และกระทรวงสาธารณสุข 
(สธ.)  ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  ทส. รายงานว่า  
  1. มาตรการการจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากสนามบินสาธารณะใช้แนวทางการจัดการปัญหา
มลพิษทางเสียงจากอากาศยานอย่างสมดุลที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation 
Organization : ICAO) ได้เสนอ ประกอบกับมาตรการการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงจากท่าอากาศยานที่ได้
จัดทําในปี 2547 และผลการดําเนินงานตามมาตรการดังกล่าว รวมท้ังปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมาเป็นแนวทางการ
พิจารณา เพ่ือให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการบิน ด้านผังเมือง ด้านสุขภาพ  และท้องถิ่น  ใช้เป็น
กรอบการดําเนินงานในลักษณะงานบูรณาการร่วมกันในการจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากสนามบินสาธารณะ   
  2. มาตรการการจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากสนามบินสาธารณะมีเป้าหมาย คือ สนามบิน
สาธารณะทุกแห่งที่ได้รับความเห็นชอบแผนพัฒนาสนามบิน  เพ่ือรองรับการเดินทางทางอากาศ  มีการดําเนินงาน
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ป้องกันปัญหามลพิษทางเสียงที่จะเกิดผลกระทบกับประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบสนามบินภายในปี 2566 โดย
ประกอบด้วย 4 มาตรการ ดังน้ี  
   2.1 มาตรการการนําแผนที่เส้นเท่าระดับเสียง   ไปใช้ในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
โดยรอบสนามบิน  มี 2 มาตรการย่อย ได้แก่ (1)  ให้มีการจัดทําแผนที่เส้นเท่าระดับเสียงที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
สนามบินในระยะยาว และ (2) การนําแผนที่เส้นเท่าระดับเสียงไปใช้ในการจัดทําผังเมืองและการวางแผนการใช้
ประโยชน์ที่ดินโดยรอบสนามบินทั้งสนามบินเก่าและสนามบินใหม่ โดยสนามบินเก่าที่เป็นสนามบินระดับภาค  
ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี สนามบินระดับจังหวัด ให้แล้วเสร็จภายใน 4 ปี  
   2.2 มาตรการการจัดการผลกระทบด้านเสียงจากอากาศยานและวิธีปฏิบัติการบิน  มี 1 
มาตรการย่อย ได้แก่ ให้กําหนดวิธีปฏิบัติการบินโดยรอบสนามบินในการจัดการผลกระทบด้านเสียงที่เหมาะสมให้มี
ความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยมีกิจกรรมหรือขั้นตอนการดําเนินงานสําหรับใช้กับทั้งสนามบินเก่าและ
สนามบินใหม่ เช่น รวบรวมและพัฒนาฐานข้อมูลการปฏิบัติการบินโดยรอบสนามบิน กําหนดวิธีปฏิบัติการบิน 
วิเคราะห์การปฏิบัติการบินกับพ้ืนที่อ่อนไหวโดยรอบสนามบิน และให้สนามบินเลือกวิธีปฏิบัติการบินที่เหมาะสม  
เป็นต้น  
   2.3 มาตรการการพัฒนาเคร่ืองมือในการบริหารจัดการมลพิษทางเสียงและแก้ไขปัญหา
เรื่องร้องเรียน มี 4 มาตรการย่อย ได้แก่ (1) ให้ปรับปรุงกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับเสียงอากาศยานและการลด
ผลกระทบทางเสียงให้ทันสมัยและเหมาะสม (2) ให้พัฒนาระบบการดําเนินงานเพ่ือตรวจสอบและบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนจากประชาชนที่รวดเร็วและถูกต้อง  (3) ให้มีระบบการตรวจสอบระดับเสียง และ (4) ให้ศึกษาวิจัย
เพ่ือสนับสนุนการจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากสนามบิน  
   2.4 มาตรการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเผยแพร่ข้อมูลการจัดการเสียงสนามบิน มี
กิจกรรมหรือขั้นตอนการดําเนินงานสําหรับใช้กับทั้งสนามบินเก่าและสนามบินใหม่ เช่น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ
เสริมสร้างความเข้าใจแก่จังหวัด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และชุมชนด้านการจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจาก
สนามบิน และจัดทําหลักเกณฑ์การเผยแพร่ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการจัดการมลพิษทางเสียงจากสนามบิน เป็นต้น  
  3. มาตรการการจัดการปัญหามลพิเษทางเสียงจากสนามบินสาธารณะจัดทําขึ้นโดยคณะทํางาน
จัดการปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงจากสนามบิน ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดย
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ  (โดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน) ในการประชุม
ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ในการประชุมครั้งที่ 
6/2562 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 มีมติเห็นชอบต่อมาตรการการจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากสนามบิน
สาธารณะตามท่ี ทส.เสนอ และให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบต่อไป ทั้งน้ี กก.วล. ได้มอบหมายให้ คค. กห. มท. 
และ สธ. นํามาตรการดังกล่าวไปดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป  
 
17. เรื่อง สถานการณ์และแนวทางการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจํา 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสถานการณ์และแนวทางการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจํา 
ตามท่ีกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ โดยให้กระทรวงยุติธรรม (สํานักงานกิจการยุติธรรม)  นํากรอบแนวทางฯ เสนอ
ต่อคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติพิจารณาก่อนดําเนินการต่อไป  โดยให้กระทรวงยุติธรรม 
(สํานักงานกิจการยุติธรรม)  และหน่วยงานที่เก่ียวข้องรับความเห็นของหน่วยงานที่เก่ียวข้องไปประกอบการพิจารณา
ด้วย โดยดําเนินการให้สอดคล้องเป็นไปตามแผนแม่บทฯ รวมท้ัง  การกําหนดกรอบแนวทางดังกล่าวควรคํานึงให้
ครอบคลุมถึงมาตรการรองรับการลดจํานวนผู้ต้องขังทั่วประเทศในระยะยาวต่อไป  
  ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องจัดหาเคร่ืองมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) เพ่ือรองรับการดําเนินการ
ตามแนวทางการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจํา  เห็นควรให้กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ดําเนินการโดยคํานึงถึงการจัดหาในปริมาณที่เหมาะสมและจําเป็นต่อการใช้งานจริง  ประสิทธิภาพการใช้งานความ
คุ้มค่า ความเหมาะสมของราคา รวมทั้งความโปร่งใสในการดําเนินการด้วย  
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  สาระสําคัญของเร่ือง  
  กระทรวงยุติธรรม เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือรับทราบสถานการณ์และแนวทางการลดความแออัดของ
ผู้ต้องขังในเรือนจํา  โดยมีสาระสําคัญครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ  เช่น 1) สถานการณ์จํานวนผู้ต้องขังในประเทศไทย  
ที่ปัจจุบันมีผู้อยู่ในเรือนจําทั่วประเทศ จํานวน  374,052 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562) รวมถึงผู้ต้องราชทัณฑ์ 
จํานวน 364,488 คน โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ต้องราชทัณฑ์ที่มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติด/สารระเหย  
(288,648 คน) 2) สถานการณ์ความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจําทั่วประเทศเกี่ยวกับพ้ืนที่เรือนนอนของผู้ต้องขังที่
เกินความจุที่เรือนจํารองรับผู้ต้องขังได้ (เกินประมาณ 115,698 คน) ส่งผลให้เกิดปัญหาความแออัดในเรือนจําสรุปได้ 
ดังน้ี  

ขนาดพื้นที่เรอืนนอนของผูต้้องขังในเรือนจํา 
ทั่วประเทศ 

ผู้ต้องขังในปัจจุบัน 

รวมจํานวน 305,312.42 ตารางเมตร 
สามารถรองรับผู้ต้องขัง จํานวน 254,302 คน

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

ประเด็น : จํานวนผู้ต้องขังในปัจจุบันเกินกว่าความสามารถที่เรือนจําจะรองรับพ้ืนที่เรือนนอนให้กับผู้ต้องขังได้อย่าง
เหมาะสม  ทําให้เกิดปัญหาความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจําทั่วประเทศ
ดังน้ัน กระทรวงยุติธรรมจึงได้จัดทําแนวทางการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจํา ประกอบด้วย 5 กรอบการ
ดําเนินงาน สรุปได้ ดังน้ี  
ก ร อ บ ที่  1 
กฎหมาย 

เป็นการพิจารณากฎหมายในเชิงระบบต้ังแต่กระบวนการป้องกันมิให้คนเข้าสู่เรือนจํา  การกําหนด
มาตรการทางเลือกอ่ืนแทนการจําคุก การหาสถานที่อ่ืนแทนการจําคุก  การปรับปรุงประสิทธิภาพ
การบริหารงานเรือนจําเพ่ือให้เกิดกระบวนการจําแนกและคัดกรองผู้ต้องขังช้ันดีให้ได้รับการลดโทษ 
พักโทษ รวมไปถึงมาตรการทางกฎหมายอ่ืน ๆ  เมื่อผู้กระทําความผิดได้พ้นโทษเพ่ือให้โอกาส
ผู้กระทําความผิดได้กลับตัวและไม่หวนกลับมากระทําผิดซ้ํา 

กรอบท่ี 2 พัก
โทษ  ลดโทษ 
แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เ ค ร่ื อ ง มื อ ง
ติ ด ต า ม ตั ว
อิเล็กทรอนิกส์ 

เป็นกระบวนการลดความแอดอัดในเรือนจําของผู้ต้องขังในประเภทต่าง ๆ  ผ่านการปล่อยตัว
ช่ัวคราว (ผู้ต้องขังระหว่าง) การคุมประพฤติ (รอการลงโทษ หรือรอการกําหนดโทษ)  และการพัก
การลงโทษทั้งแบบปกติและแบบเหตุพิเศษ 

ก ร อ บ ที่  3 
อาชีพ และการ
สร้างเ รือนจํา
รูปแบบใหม่ 
 
 
 

เป็นการกําหนดแนวทางการสร้างอาชีพ  รวมไปถึงการสร้างเรือนจํารูปแบบใหม่เพ่ือเตรียมความ
พร้อมก่อนปล่อย  การฝึกอาชีพที่เหมาะสมกับความถนัดของผู้ต้องขัง  และความต้องการของ
ผู้ประกอบการ  หรือตลาดแรงงาน เพ่ือให้ผู้ต้องขังที่พ้นโทษได้เตรียมพร้อมทั้งในด้านสภาพจิตใจ
และการฝึกอาชีพที่เหมาะสมกับความถนัดก่อนออกจากเรือนจํา  รวมไปถึงการปรับปรุงสภาพเรือน
นอนเพ่ือลดความแออัดในเรือนจําในเบ้ืองต้น  

กรอบท่ี 4 การ
บํ า บั ด ฟ้ื น ฟู
สมรรถภาพผู้
ติดยาเสพติด 

ปรับปรุงและบูรณาการการดําเนินการเพ่ือบําบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพ
ทั้งในระบบสมัครใจ ระบบบังคับบําบัดและระบบต้องโทษ  ปรับปรุงระยะเวลาการตรวจพิสูจน์
กําหนดสถานที่หรือมาตรการควบคุมตัวเพ่ือรอตรวจพิสูจน์  ระบบติดตามและประเมินผล  รวมทั้ง
หน่วยงานรับผิดชอบหลักและที่เก่ียวข้อง การพัฒนาหลักสูตรบําบัดรักษา การเพ่ิมโอกาสแก่ผู้เสพ
ในการเข้าสู่กระบวนการบําบัดฟ้ืนฟู 

กรอบท่ี 5 การ
ป้องกันยาเสพ

ขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันยาเสพติด  โดยการสนับสนุนการป้องกันยาเสพติดระดับชุมชน/
หมู่บ้าน การจัดทําโครงการสร้างพ้ืนที่ปลอดภัยในหมู่บ้าน / ชุมชน เป็นเป้าหมายระยะแรก  
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ติด 
ทั้งน้ี  กระทรวงยุติธรรมแจ้งว่า เรื่องที่จําเป็นต้องเร่งดําเนินการเพ่ือการแก้ไขปัญหาข้างต้น จํานวน 2 เรื่อง ดังน้ี  
   1) การปรับปรุงเพ่ิมพ้ืนที่นอนในห้องขังทั่วประเทศให้เป็น 2 ช้ัน จํานวน 94 แห่ง (รวม 
1,906 ห้อง คิดเป็นพ้ืนที่ที่จะปรับปรุง 103,731.50 ตารางเมตร ซึ่งสามารถรองรับการใช้พ้ืนที่เรือนนอนของผู้ต้องขัง
ได้ จํานวน 86,442 คน) เพ่ือบรรเทาความแออัดในระยะเริ่มแรก  
   2) การจัดหาเคร่ืองมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring : EM) จํานวน 
30,000 เครื่อง เพ่ือรองรับการคุมประพฤติและการพักการลงโทษ  
  และเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินการตามแนวทางดังกล่าว กระทรวงยุติธรรมเห็นควรมอบหมาย
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ทั้งน้ี  คณะกรรมการกําหนดแนวทางการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจํา ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562  ได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว 
 
18. เรื่อง ขอความเห็นชอบแนวทางการปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการการปรับสวัสดิการเบ้ียความพิการจากจํานวน 800 บาทต่อ
คนต่อเดือน เป็นจํานวน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน ในเบ้ืองต้นเฉพาะคนพิการท่ีมีบัตรประจําตัวคนพิการและผ่าน
คุณสมบัติการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ โดยให้เริ่มต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป โดยให้กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พิจารณาดําเนินการร่วมกับกระทรวงการคลัง และจัดทําแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณผ่านกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม และให้ถือว่าเป็นคํา
ขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยรับงบประมาณดังกล่าว เพ่ือดําเนินการตาม
ขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  พม. รายงานว่า 
  1. พม. โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้มีการจัดประชุมสมัชชาเครือข่ายคน
พิการระดับภูมิภาคประจําปี พ.ศ. 2562 เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการระดับจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ และเครือข่ายคนพิการท่ัวประเทศ พบว่า มีการเสนอ
แนวทางความเป็นไปได้ในการปรับเพิ่มเบี้ยความพิการในอัตราที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความจําเป็นของคน
พิการแต่ละบุคคลเพ่ือเป็นหลักประกันขั้นพ้ืนฐานให้คนพิการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐมากย่ิงขึ้น นอกจาก
ข้อเสนอจากการจัดสมัชชาคนพิการดังกล่าวแล้วพบว่า คนพิการจํานวนมากได้มีข้อเสนอและข้อร้องเรียนไปยัง 
Web Portal ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ให้รัฐบาลมีการปรับสวัสดิการ
เบี้ยความพิการเพิ่มขึ้นในอัตราท่ีเหมาะสม 
  2. ต่อมา พม. โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหาร
ศาสตร์ได้ดําเนินการศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดสวัสดิการเบ้ียความพิการโดยพบว่า การปรับเพิ่มเบี้ยความ
พิการจากปัจจุบัน 800 บาทต่อคนต่อเดือน เป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน มีความสอดคล้องกับภาวะค่าครอง
ชีพในปัจจุบัน เพราะจะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันของคนพิการได้ และไม่ทําให้ค่าใช้จ่าย
ทางการคลังเพิ่มมากขึ้นจนเกินไป ซึ่งสอดคล้องกับผลการสํารวจความคิดเห็นของคนพิการที่ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 
91.84) มีความต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนเบ้ียความพิการเพ่ิมขึ้นในอัตรา 1,000 บาทข้ึนไป ทั้งน้ี จากสถานการณ์ใน
ปัจจุบันพบว่า คนพิการส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ชนบทและมีฐานะยากจน โดยมีรายได้เฉลี่ยเพียงเดือนละ 4,326.52 
บาท ถือว่าเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยและไม่เพียงพอต่อการดํารงชีวิต นอกจากน้ีคนพิการส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาและ
ความยากลําบากในการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่สามารถสนองตอบต่อความต้องการและ
จําเป็นของคนพิการในทุกประเภทความพิการ ดังน้ัน จึงจําเป็นต้องมีการปรับปรุงการจัดสวัสดิการเบ้ียความพิการของ
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ประเทศไทยให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ
ที่จําเป็นของคนพิการและส่งเสริมให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
  3. ปัจจุบันคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการมีจํานวน 2.02 ล้านคน (ข้อมูลจากฐานทะเบียนกลาง 
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2562) ซึ่งการจ่ายสวัสดิการเบ้ียความพิการให้แก่
คนพิการดังกล่าว หน่วยงานที่รับผิดชอบจะเป็นผู้จัดทําคําขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีอยู่แล้ว แต่
ในส่วนที่ปรับอัตราเบ้ียความพิการเพ่ิมขึ้นเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนในครั้งน้ี จะทําให้มีส่วนต่างจํานวน 200 
บาทต่อคนต่อเดือน (1,000 – 800) จึงทําให้ต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 
จํานวน 4,852.90 ล้านบาท ดังน้ี 
จํานวนคนพิการ 
ที่มีบัตรประจําตัว
คนพิการ (ลา้นคน) 

อัตราเบีย้ความพิการ 
(บาทต่อคนต่อเดือน) 

วงเงินงบประมาณท่ีขอรบัการสนับสนนุเพิ่มเติม/ป ี
(ล้านบาท) 

เดิม ปรับเพิ่ม ส่วนต่าง 

2.02 800 1,000 200 
4,852.90 

จํานวนผู้พิการ × เงินเบ้ียความพิการที่เพ่ิมขึน้ × 12 เดือน 
2.02 ล้านคน   ×            200 บาท           × 12 เดือน 

  4. ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2562 
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางการปรับสวัสดิการเบ้ียความพิการดังกล่าวแล้ว  
 

ต่างประเทศ 
 
19. เรื่อง  การสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชกิสภาบริหารและสภาปฏิบัติการไปรษณีย์ในการประชุมใหญ่สหภาพ
สากลไปรษณย์ี สมัยที่ 27   
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ประเทศไทยสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาบริหาร (Council of 
Administration: CA) และสภาปฏิบัติการไปรษณีย์ (Postal Operations Council: POC) ในการประชุมใหญ่
สหภาพสากลไปรษณีย์ (Universal Postal Union: UPU) สมัยที่ 27 โดยมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ 
(กต.) ดําเนินการขอเสียงและแลกเสียงสนับสนุนจากประเทศสมาชิกของ UPU ในการสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิก 
CA และ POC ของประเทศไทย ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เสนอ 
  สาระสําคัญ 
  ที่ประชุมใหญ่ของ UPU จะจัดขึ้นทุก 4 ปี เพ่ือกําหนดนโยบายด้านกิจการไปรษณีย์ระหว่างประเทศ 
ปรับปรุงแก้ไขพิธีสารต่าง ๆ และเลือกต้ังผู้บริหารของ UPU ตลอดจนเลือกต้ังสมาชิก CA และ POC ซึ่งจะมีวาระการ
ดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี โดย UPU มีกําหนดจัดการประชุมใหญ่ สมัยที่ 27 ระหว่างวันที่ 10 – 28 สิงหาคม 2563 
ณ กรุงอาบีจาน  สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ โดยที่ UPU กําหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า ประเทศสมาชิกสามารถเป็นสมาชิก CA 
ติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 สมัย โดยจะต้องละเว้นการสมัคร 1 สมัย ซึ่งประเทศไทยได้ละเว้นการสมัครในสมัยที่ผ่านมาแล้ว 
ส่วนการสมัคร POC น้ันไม่มีกฎเกณฑ์ดังกล่าว ดังน้ัน ประเทศไทยจึงสามารถลงสมัครรับเลือกต้ังในสภาทั้ง 2 ในครั้ง
น้ีได้ โดยการที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิก CA และ POC จะเป็นการผลักดันการพัฒนากิจการไปรษณีย์ของไทยให้
มีความทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐานสากล และมีประสิทธิภาพได้มีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางของ UPU อีกทั้งยัง
เสริมสร้างบทบาทของไทยเวทีโลก 
 
20. เรื่อง การขอเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงสาธารณรัฐคาซัคสถาน 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบการเปลี่ยนช่ือเมืองหลวงของสาธารณรัฐคาซัคสถานจากกรุงอัสตานา 
(Astana) เป็นกรุงนูร์-ซุลตัน (Nur-Sultan) และการดําเนินการที่จําเป็นในส่วนของ กต. เพ่ือเปลี่ยนช่ือสถาน
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เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา เป็นสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนูร์-ซุลตัน เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของการ
เปลี่ยนช่ือเมืองหลวงของสาธารณรัฐคาซัคสถานตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
  นายคาซีม-โยมาร์ต โตคาเยฟ (Kassym-Jomart Tokayev) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ
คาซัคสถาน เสนอให้ใช้ช่ือ นูร์-ซุลตัน เป็นช่ือเมืองหลวงแทนอัสตานาเพ่ือให้คนรุ่นใหม่จดจําช่ือของนาย Nursultan 
Nazarbayev ประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐคาซัคสถาน ซึ่งได้ประกอบคุณงามความดีนานัปการให้แก่
สาธารณรัฐคาซัคสถานในช่วงระยะเวลาที่ปกครองประเทศ ซึ่งสาธารณรัฐคาซัคสถานได้แก้ไขรัฐธรรมนูญรับรองการ
เปลี่ยนช่ือเมืองหลวงจากกรุงอัสตานาเป็นกรุงนูร์-ซุลตัน โดยมีผลบังคับใช้นับต้ังแต่วันที่ลงประกาศเป็นทางการ               
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 
 

แต่งต้ัง 
21. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
พาณิชย์)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งต้ัง นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจํารัส รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้ดํารงตําแหน่ง 
ที่ปรึกษาการพาณิชย์ (นักวิชาการพาณิชย์ทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ ต้ังแต่วันที่ 2 
มกราคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
22. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการ
ต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ัง นายโวสิต 
วรทรัพย์ รองอธิบดีกรมพิธีการทูต ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ สหพันธ์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทน
ตําแหน่งที่ว่าง ซึ่งการแต่งต้ังข้าราชการให้ไปดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตประจําต่างประเทศดังกล่าว ได้รับความ
เห็นชอบจากประเทศผู้รับแล้ว  
 
23. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 5 ราย ดังน้ี   
  1. นายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง   
   2. นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง   
  3. นายชูรินทร์ ขวัญทอง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง   
   4. นายอนันต์ ดนตรี รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง    
  5. นายธนสุนทร สว่างสาลี รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ดํารงตําแหน่ง            
ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง     
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่ง            
ที่ว่าง 
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24. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเสนอแต่งต้ัง 
นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานสถิติ
แห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้น
ไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  
 
25. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ัง นายพิริยะ เข็มพล เป็นกรรมการอ่ืน
ในคณะกรรมการธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) แทนนายกําจร ตติยกวี ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 
28 มกราคม 2563 เป็นต้นไป และให้ผู้ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของ
กรรมการซึ่งได้รับแต่งต้ังไว้แล้ว  
 
26. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามมาตรา 4 (6) แห่ง
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอแต่งต้ัง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามมาตรา 4 (6) แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 
จํานวน 5 คน ดังน้ี  
   1. นางวิพรรณ ประจวบเหมาะ   
  2. นายอภิชัย จันทรเสน  
  3. นายวรเวศม์ สุวรรณระดา  
  4. นางสุวณี รักธรรม  
  5. นางศศิพัฒน์ ยอดเพชร  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 28 มกราคม 2563 เป็นต้นไป  
 
27. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง   
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมั ติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการบริหารกองทุนนํ้ามันเช้ือเพลิง จํานวน 4 คน ดังน้ี   
  1. นายชวลิต พิชาลัย    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจนํ้ามันเช้ือเพลิง  
   2. นางสาววิมล ชาตะมีนา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน  
  3. นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการค้าในประเทศ/ต่างประเทศ และ
การบริหาร   
  4. นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการค้าในประเทศ/สารนิเทศ และการ
บริหาร      
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 28 มกราคม 2563 เป็นต้นไป และให้กระทรวงพลังงานดําเนินการแต่งต้ังกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนนํ้ามันเช้ือเพลิงในครั้งต่อ ๆ ไปให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาท่ีกฎหมาย
กําหนดไว้อย่างเคร่งครัดตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 (เรื่อง การดําเนินการแต่งต้ังกรรมการ
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย)    
 
28. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ จํานวน 3 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดํารง
ตําแหน่งครบวาระสองปี ดังน้ี   
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  1. นายถวัลย์ วรรณกิจมงคล   
   2. นางสาวบุหงา โพธ์ิพัฒนชัย  
  3. นางพอตา ย้ิมไตรพร  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 28 มกราคม 2563 เป็นต้นไป  
 
29. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ   
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ังกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ จํานวน 9 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดํารง
ตําแหน่งครบวาระสามปี ดังน้ี   
   1. ศาสตราจารย์นันทวัฒน์ บรมานันท์   
   2. นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์   
  3. พลตํารวจโท สมชาย พัชรอินโต  
  4. พันตํารวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์  
  5. นายภพ เอครพานิช  
  6. นางเบญจวรรณ สร่างนิทร  
  7. หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสด์ิ สวัสดิวัฒน์  
  8. นายจตุพร บุรุษพัฒน์   
  9. นายมานะ นิมิตรมงคล   
  (ลําดับที่ 1. – 8. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ  ลําดับที่ 9. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภาคเอกชน) ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 28 มกราคม 2563 เป็นต้นไป  
 
30. เรื่อง แต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความ
สามัคคีปรองดอง  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการ
สร้างความสามัคคีปรองดอง (สํานักงาน ป.ย.ป.) เสนอแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง จํานวน 5 คน ดังน้ี   
  คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง  
  1. รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จํานวน 3 คน เป็น
กรรมการ  
    1.1 รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)  
   1.2 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายอุตตม สาวนายน)  
   1.3 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)   
  2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จํานวน 2 คน  
   2.1 นายกฤษฎา บุญราช   
   2.2 นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์   
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 28 มกราคม 2563 เป็นต้นไป  
 

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


