
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 
ต่อร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

ตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

------------------------------------------ 
 

            เพ่ือด ำเนินกำรตำมบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ ๗๗ วรรคสอง ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวง กระทรวงคมนำคม  ได้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องต่อร่ำงพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

๑. วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ และกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น 
 ร่ำงพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีกำรรับฟังควำมเห็นของผู้เกี่ยวข้อง 
ใน ๒ ขั้นตอน ดังนี้  

 ก.  ขั้นตอนก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี 
  โดยเป็นกำรจัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็น “กำรจัดตั้งกรมกำรขนส่งทำงรำง” เมื่อวันที่ ๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘                    
ณ ส ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร ซึ่งมีผู้เข้ำร่วมประชุมจ ำนวน ๔๕๑ คน ประกอบด้วย 
                 ๑)  คณะกรรมกำรที่ปรึกษำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ จ ำนวน ๘ คน  
 ๒)  ผู้บริหำรระดับสูง ผู้แทนส่วนรำชกำร และรัฐวิสำหกิจในสังกัดกระทรวงคมนำคม จ ำนวน ๗๐ คน 

      ๓)  กำรรถไฟแห่งประเทศไทย บริษัทรถไฟฟ้ำ ร.ฟ.ท. จ ำกัด และสหภำพรัฐวิสำหกิจสัมพันธ์ กำรรถไฟฯ 
และบริษัทรถไฟฟ้ำฯ จ ำนวน ๑๗๗ คน 
 ๔)  กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และสหภำพกำรรถไฟฟ้ำฯ จ ำนวน ๘๖ คน 
                 ๕)  หน่วยงำนรำชกำรอ่ืนนอกสังกัดกระทรวงคมนำคม จ ำนวน ๓๒ คน 
 ๖)  หน่วยงำนเอกชน จ ำนวน ๘ คน 
 ๗) สภำวิชำชีพและองค์กรอิสระ จ ำนวน ๑๕ คน 
 ๘) สถำบันกำรศึกษำ จ ำนวน ๓๑ คน  
 ๙) ประชำชนผู้สนใจ จ ำนวน ๑ คน 
 ๑๐) สื่อมวลชน จ ำนวน ๒๓ คน 

 ข. ขั้นตอนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
     ในกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำรจัดตั้งกรมกำรขนส่ง
ทำงรำง) ที่กระทรวงคมนำคมเสนอ ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือถึงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ควำมเห็น
เกี่ยวกับร่ำงกฎหมำยดังกล่ำวเพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในกำรประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวำคม ๒๕๕๙ โดยมีหน่วยงำน               
ที่เกี่ยวข้องให้ควำมเห็น จ ำนวน ๗ หน่วยงำน ประกอบด้วย  
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  ๑)  ส ำนักงำน ก.พ. 
  ๒) ส ำนักงำน ก.พ.ร. 
  ๓) ฝ่ำยกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ 
  ๔) กระทรวงกำรคลัง 
  ๕) ส ำนักงบประมำณ 
      ๖) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
  ๗)  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 ค. ขั้นตอนร่างกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  ในระหว่ำงที่ร่ำงพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำรจัดตั้งกรมกำรขนส่ง          
ทำงรำง) อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำได้มีหนังสือถึงกระทรวง
คมนำคมเพ่ือให้ด ำเนินกำรจัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นและวิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำย              
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดในมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  ๔ เมษำยน ๒๕๖๐ (บทบัญญัติมำตรำ                          
๗๗ รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย) ซึ่งส ำนักงำนปลัดกระทรวง และส ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและ
จรำจร กระทรวงคมนำคม ได้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องต่อร่ำงพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงรำง พ.ศ. .... โดยด ำเนินกำรผ่ำนทำงเว็บไซต์ของกระทรวง
คมนำคม (www.mot.go.th) และเว็บไซต์ของส ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร (www.๐tp.go.th)                 
มีก ำหนดระยะเวลำรับฟังควำมเห็น ระหว่ำงวันที่ ๑๗ - ๓๑ พฤษภำคม ๒๕๖๐ (รวม ๑๕ วัน) สรุปมีผู้เข้ำชม                      
ร่ำงพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จ ำนวน ๔ รำย ดังนี้  
                ๑) เว็บไซต์ของกระทรวงคมนำคม (www.mot.go.th) ไม่มีผู้เข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็น 
  ๒) เว็บไซต์ของส ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร (www.otp.go.th) มีจ ำนวนผู้เข้ำชม
จ ำนวน ๔ รำย โดยแสดงควำมเห็นด้วยทั้ง ๔ รำย 

๒.  ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องและค าชี้แจงเหตุผล 
 รายประเด็น 

 ก.  ขั้นตอนก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี 
  กระทรวงคมนำคมได้เสนอร่ำงพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำรจัดตั้ง
กรมกำรขนส่งทำงรำง) และร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงรำง พ.ศ. .... ให้ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเพ่ือน ำเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจำรณำ ซึ่งส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือถึงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ควำมเห็นเกี่ยวกับ
ร่ำงกฎหมำยดังกล่ำวข้ำงต้น ก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจำรณำ ซึ่งมีหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้ควำมเห็นและข้อสังเกต 
ดังนี้ 
 
 

http://www.mot.go.th/
http://www.mot.go.th/
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  ๑)  ส ำนักงำน ก.พ. เห็นด้วยในหลักกำรของร่ำงพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (จัดตั้งกรมกำรขนส่งทำงรำง) และร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงรำง พ.ศ. .... ทั้ง ๒ ฉบับอันเป็นกำรปรับปรุง
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดตั้งกรมกำรขนส่งทำงรำงขึ้นในสังกัดกระทรวงคมนำคม ท ำหน้ำที่เป็นหน่วยงำนส่วนกลำง
ในกำรเสนอแนะนโยบำย ก ำหนดยุทธศำสตร์และแผนกำรพัฒนำด้ำนกำรขนส่งทำงรำง กำรก ำกับดูแลมำตรฐำนและ
ระเบียบทำงด้ำนควำมปลอดภัย กำรก ำกับกำรประกอบกิจกำรขนส่งทำงรำง รวมถึงวำงแผนโครงข่ำยกำรพัฒนำ            
ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงรำงให้มีโครงข่ำยที่สมบูรณ์ เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรขนส่งทำงรำงของประเทศเป็นไป
อย่ำงมีเอกภำพ เป็นระบบ เกิดประสิทธิภำพยิ่งขึ้น และส่งเสริมกิจกำรขนส่งทำงรำงให้สำมำรถสนับสนุนและสอดคล้อง
กับกำรพัฒนำกำรขนส่งรูปแบบอ่ืน ตลอดจนประชำชนได้รับควำมปลอดภัย สะดวก และรวดเร็วในกำรเดินทำง 
  ๒) ส ำนักงำน ก.พ.ร. เห็นชอบในหลักกำรกับร่ำงพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ที่ก ำหนดให้มีกรมกำรขนส่งทำงรำงขึ้นเป็นหน่วยงำนหลักในกำรพัฒนำระบบกำรขนส่งทำงรำง โดยมีฐำนะ            
เป็นส่วนรำชกำรระดับกรม เพ่ือท ำหน้ำที่เสนอแนะนโยบำย ยุทธศำสตร์ และแผนกำรพัฒนำด้ำนกำรขนส่งทำงรำง   
กำรก ำกับดูแลมำตรฐำนและระเบียบทำงด้ำนควำมปลอดภัย กำรซ่อมบ ำรุงทำง และกำรประกอบกำร วำงแผนโครงข่ำย 
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงรำงของประเทศให้มีโครงข่ำยที่สมบูรณ์ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศเชื่อมต่อกับกำรขนส่ง
ระบบอ่ืนและประเทศเพ่ือบ้ำน รวมทั้งมีกำรวิจัยและพัฒนำให้เกิดนวัตกรรมข้ึนในระดับประเทศและระดับภูมิภำค 
เพ่ือให้ประชำชนได้รับควำมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในกำรเดินทำง 
  ๓) ฝ่ำยกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ เห็นว่ำ กระทรวงคมนำคม                
ได้ด ำเนินกำรจัดท ำกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง รวม ๒ ฉบับ ได้แก่ ๑) ร่ำงพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... มีหลักกำรเป็นกำรแก้ไขเพ่ิมเติมพระรำชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ เพ่ือยกฐำนะ
ส ำนักงำนโครงกำรพัฒนำระบบรำงในสังกัดส ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร กระทรวงคมนำคม ขึ้นเป็น
กรมกำรขนส่งทำงรำง กระทรวงคมนำคม ๒) ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงรำง พ.ศ. .... มีหลักกำร เพ่ือให้มี             
กฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงรำง โดยมีสำระส ำคัญคือ กำรก ำหนดบัญญัติส ำหรับกำรก ำกับดูแลมำตรฐำนและ                
ควำมปลอดภัย กำรก ำกับกำรประกอบกิจกำรขนส่งทำงรำง กำรวิจัยและพัฒนำ และกำรส่งเสริมกิจกำรขนส่งทำงรำง 
ให้สำมำรถสนับสนุนและพัฒนำกำรขนส่ง เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมขึ้นในระดับประเทศและระดับภูมิภำค โดยหลักกำรแล้ว
กำรเสนอร่ำงกฎหมำยทั้ง ๒ ฉบับดังกล่ำว มีเจตนำรมณ์ส ำคัญ เพ่ือให้มีกำรด ำเนินกำรด้ำนนโยบำย (Policy Advisor) 
และด้ำนก ำกับดูแล (Regulator) มำตรฐำนด้ำนระบบกำรขนส่งทำงรำงอย่ำงชัดเจน และมำตรฐำนกำรประกอบกำรให้มี
กำรบริหำรโครงสร้ำงอัตรำค่ำบริกำรที่เป็นธรรม กำรพัฒนำและกำรบริหำรจัดกำรระบบรำงเป็นโครงข่ำยหลัก จะส่งผล
ต่อคุณภำพชีวิตที่ดีแก่ประชำชนให้ได้รับควำมสะดวกและปลอดภัยในกำรเดินทำงจำกกำรบริกำรที่ดี ประหยัดพลังงำน 
ลดมลพิษทำงอำกำศ จะก่อให้เกิดควำมคุ้มค่ำต่อภำรกิจภำครัฐและประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชน นับว่ำมีเหตุผล                
จึงให้ควำมเห็นชอบเสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำ 
  ๔) กระทรวงกำรคลัง เห็นชอบในหลักกำรกำรจัดตั้งกรมกำรขนส่งทำงรำง เนื่องจำกเป็นประโยชน์                 
ในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรพัฒนำระบบกำรขนส่งทำงรำงของประเทศ ในกำรท ำหน้ำที่ก ำหนดมำตรฐำนกำรให้บริกำร
และควำมปลอดภัย โครงสร้ำงอัตรำค่ำบริกำรที่เป็นธรรม กำรลงทุน กำรบ ำรุงรักษำ และกำรบริหำรจัดกำรในระบบ
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ขนส่งที่มีผลกระทบส ำคัญต่อกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจของประเทศและกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน และ
สำมำรถช่วยพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนระบบรำงของประเทศให้มีโครงข่ำยที่สมบูรณ์ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ เชื่อมต่อกับ
กำรขนส่งระบบอ่ืนและประเทศเพ่ือนบ้ำนได้ต่อไป 
 ๕) ส ำนักงบประมำณ เห็นว่ำร่ำงพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....               
(กำรจัดตั้งกรมกำรขนส่งทำงรำง) เป็นกำรแก้ไขเพ่ิมเติมพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕  
เพ่ือยกฐำนะส ำนักงำนโครงกำรพัฒนำระบบรำง ในสังกัดส ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร กระทรวง
คมนำคม ขึ้นเป็นกรมกำรขนส่งทำงรำง กระทรวงคมนำคม และร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงรำง พ.ศ. ....                    
เป็นกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงรำง ดังนั้น เพ่ือให้มีบทบัญญัติส ำหรับกำรก ำกับดูแลมำตรฐำนและควำมปลอดภัย 
รวมถึงกำรส่งเสริมกิจกำรขนส่งทำงรำงในกำรพัฒนำกำรขนส่งรูปแบบอ่ืน ๆ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจำรณำ
ให้ควำมเห็นชอบร่ำงพระรำชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับ ดังกล่ำว ตำมที่กระทรวงคมนำคมเสนอ โดยมีข้อสังเกต ดังนี้ 

  (๑)  ส ำหรับอัตรำก ำลังของกรมกำรขนส่งทำงรำง จ ำนวน ๒๐๓ อัตรำ โดยตัดโอนมำจำกส ำนักงำน
โครงกำรพัฒนำระบบรำง ส ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร จ ำนวน ๒๐ อัตรำ เป็นข้ำรำชกำร ๑๖ อัตรำ 
พนักงำนรำชกำร ๔ อัตรำ และอัตรำก ำลังที่จะขอเพ่ิมในครั้งนี้ จ ำนวน ๑๘๓ อัตรำ เป็นข้ำรำชกำร ๑๖๐ อัตรำ พนักงำน
รำชกำร ๒๓ อัตรำ นั้น  เพ่ือไม่ให้เป็นกำรเพ่ิมและเป็นภำระงบประมำณด้ำนบุคลำกร จึงเห็นสมควรที่กระทรวงคมนำคม
จะปรับเกลี่ยอัตรำก ำลังภำยในกระทรวงคมนำคมก่อน โดยจ ำนวนอัตรำก ำลังควรพิจำรณำตำมควำมจ ำเป็น และภำรกิจ  
ที่สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลเป็นส ำคัญ 
                       (๒)   ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงรำงฯ มำตรำ ๘ (๑.๖) ที่ก ำหนดให้คณะกรรมกำรนโยบำย              
กำรขนส่งทำงรำง มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรก ำหนดกรอบนโยบำยในกำรช่วยเหลืออุดหนุนกำรประกอบกิจกำรขนส่ง                 
ทำงรำงที่มีลักษณะเป็นพันธะในกำรให้บริกำรสำธำรณะ และมำตรำ ๑๔ (๕) ที่ก ำหนดให้คณะกรรมกำรก ำกับดูแล
กิจกำรขนส่งทำงรำงเสนอแนะคณะกรรมกำรนโยบำยกำรขนส่งทำงรำงหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับ              
กรอบกำรอุดหนุนกำรให้บริกำรขนส่งทำงรำงที่มีลักษณะเป็นพันธะกำรให้บริกำรสำธำรณะและกำรติดตำม            กำร
ตรวจสอบ นั้น กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวจะมีควำมซ้ ำซ้อนและอำจก่อให้เกิดภำระงบประมำณที่รัฐต้องน ำไปสนับสนุน
กำรให้บริกำรขนส่งทำงรำง ประกอบกับปัจจุบันมีระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรให้เงินอุดหนุนบริกำร
สำธำรณะของรัฐวิสำหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวไว้แล้ว จึงเห็นสมควรให้ปรับข้อควำม
ทั้ง ๒ ข้อดังกล่ำว ออกจำกร่ำงพระรำชบัญญัติฯ 
   ๖) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เห็นว่ำร่ำงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรขนส่งทำงรำง จ ำนวน ๒ ฉบับ 
ตำมที่กระทรวงคมนำคมเสนอ มีสำระส ำคัญ กล่ำวคือ 

 (๑)  ร่ำงพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นกำรจัดตั้งกรมกำรขนส่ง
ทำงรำง โดยมีฐำนะเป็นส่วนรำชกำรในระดับกรมสังกัดกระทรวงคมนำคม เพ่ือท ำหน้ำที่รับผิดชอบงำนด้ำนนโยบำย
และก ำกับดูแลกำรประกอบกำรขนส่งทำงรำง และ 

       (๒)  ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงรำง พ.ศ. .... เป็นกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรประกอบกำรขนส่ง 
ทำงรำงให้เป็นไปตำมมำตรฐำนและมีควำมปลอดภัย โดยให้กรมกำรขนส่งทำงรำงเป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบ                  
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กำรปฏิบัติกำรตำมกฎหมำยดังกล่ำว  ทั้งนี้ หลักกำรของร่ำงพระรำชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับนี้สอดคล้องตำมค ำแถลงกำรณ์
ของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยำยน ๒๕๕๗ ข้อ ๖.๑๓ เกี่ยวกับกำรจัดตั้ง
หน่วยงำนก ำกับดูแลระบบรำง ประกอบกับนำยกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งกำรในครำวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่                  
๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙ ให้กระทรวงคมนำคมเร่งรัดในกำรจัดตั้งกรมกำรขนส่งทำงรำง เพ่ือให้มีกำรแยกหน่วยงำนก ำกับ
ดูแล (Regulator) และหน่วยงำนให้บริกำร (Operator) ออกจำกกัน ดังนั้น หลักกำรตำมร่ำงพระรำชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับนี้  
จึงเป็นเรื่องในทำงนโยบำยที่คณะรัฐมนตรีสำมำรถพิจำรณำได้ตำมที่เห็นสมควร หำกคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกับหลักกำร
ดังกล่ำวแล้ว ก็สำมำรถอนุมัติหลักกำรร่ำงพระรำชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับนี้ได้ ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักกำร
ร่ำงพระรำชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับนี้แล้ว ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำจะได้ด ำเนินกำรตรวจพิจำรณำตำมขั้นตอน
ต่อไป 
 ๗) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  เห็นควรให้ควำมเห็นชอบ             
ในหลักกำรร่ำงพระรำชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (กำรจัดตั้งกรมกำรขนส่งทำงรำง) และ
ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงรำง พ.ศ. .... ตำมท่ีกระทรวงคมนำคมเสนอ เนื่องจำกมีวัตถุประสงค์เพ่ือรองรับ           
กำรจัดตั้งกรมกำรขนส่งทำงรำง ซึ่งเป็นกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำล ด้ำนกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ
ระบบขนส่งทำงรำงที่ก ำหนดให้มีกำรปรับโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรในสำขำขนส่งที่มีกำรแยกบทบำทและภำรกิจ  
ของหน่วยงำนระดับนโยบำย หน่วยงำนก ำกับดูแล และหน่วยงำนปฏิบัติที่ชัดเจน เพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำระบบรำง 
ให้เป็นโครงข่ำยหลักของประเทศ อย่ำงไรก็ตำม ส ำนักงำนฯ มีข้อสังเกตประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้ 

   (๑)  ร่ำงพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (กำรจัดตั้งกรมกำรขนส่ง
ทำงรำง) เป็นกำรแก้ไขเพ่ิมเติมพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ เพ่ือยกระดับส ำนักงำน
โครงกำรพัฒนำระบบรำงของส ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร (สนข.) ขึ้นเป็นกรมกำรขนส่งทำงรำง            
สังกัดกระทรวงคมนำคม ซึ่งกำรก ำหนดให้กรมกำรขนส่งทำงรำง ท ำหน้ำที่ก ำหนดนโยบำยกำรพัฒนำขนส่งทำงรำงแทน 
สนข. เป็นกำรก ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรกิจกำรในลักษณะเดียวกับโครงสร้ำงปัจจุบันที่มีโครงสร้ำงกำรบริหำรกิจกำร
ที่แยกเป็นรำยสำขำ ในขณะที่กิจกำรขนส่งเป็นกิจกำรที่จ ำเป็นต้องมีควำมเชื่อมโยงและเกื้อกูลกันในทุกระบบ           
ทั้งทำงด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและโครงสร้ำงอัตรำค่ำบริกำร รวมกฎหมำยและระเบียบ เพ่ือให้สำมำรถรองรับ             
ควำมต้องกำรเดินทำงและขนส่งสินค้ำที่อำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรเดินทำงและขนส่งได้อย่ำงต่อเนื่องและ          
มีประสิทธิภำพ ดังนั้น กระทรวงคมนำคมจึงจ ำเป็นต้องพิจำรณำก ำหนดให้มีกลไกกำรพิจำรณำก ำหนดนโยบำย          
กำรพัฒนำด้ำนกำรขนส่งของประเทศในภำพรวมและรำยสำขำ เพ่ือให้เป็นแนวนโยบำยของกำรพัฒนำระบบกำรขนส่ง
ของประเทศทั้งในด้ำนกำรขนส่งทำงบก ทำงน้ ำ และทำงอำกำศ โดยอำจจะจัดตั้งคณะกรรมกำรนโยบำยขนส่งแห่งชำติ
ที่มีนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำน และ สนข. เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรฯ 
  (๒)   ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงรำง พ.ศ. .... มีประเด็นข้อสังเกตประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้ 

  (๒.๑)  กำรก ำหนดค ำนิยำมของค ำว่ำ “ผู้รับอนุญำต” ควรมีควำมชัดเจนว่ำกำรให้ใบอนุญำต
ประกอบกิจกำรดังกล่ำวเป็นกำรให้ใบอนุญำตรำยเส้นทำงหรือเป็นกิจกำร และหน่วยงำนรับผิดชอบจะต้องปฏิบัติ             
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ตำมขั้นตอนของพระรำชบัญญัติกำรให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือไม่ เนื่องจำกจะมีผลกระทบ
ในกรณีท่ีภำครัฐมีนโยบำยกำรให้ภำคเอกชนเข้ำมำให้บริกำรขนส่งสินค้ำและผู้โดยสำรในระบบรถไฟเพ่ิมขึ้น 
  (๒.๒)  ควรพิจำรณำปรับโครงสร้ำงองค์ประกอบของคณะกรรมกำรนโยบำยกำรขนส่งทำงรำง          
ให้มีควำมใกล้เคียงกับโครงสร้ำงองค์ประกอบของคณะกรรมกำรนโยบำยในระดับสำขำ เพ่ือให้เกิดควำมคล่องตัว           
โดยในเบื้องต้นเห็นควรก ำหนดให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม เป็นประธำนคณะกรรมกำรฯ และอธิบดีกรมฯ            
ท ำหน้ำที่เป็นฝ่ำยเลขำฯ นอกจำกนี้ ควรพิจำรณำก ำหนดขอบเขตอ ำนำจและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรฯ ไม่ให้มี            
ควำมซ้ ำซ้อนกับคณะกรรมกำรนโยบำยชุดอ่ืน ๆ เช่น คณะกรรมกำรเงินอุดหนุนบริกำรสำธำรณะ ตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรให้เงินอุดหนุนบริกำรของรัฐวิสำหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้น 
   (๒.๓)  ควรพิจำรณำก ำหนดให้มีกำรจัดตั้งองค์กรหรือหน่วยงำนอิสระ เพ่ือท ำหน้ำที่วิจัยและ
พัฒนำเทคโนโลยีมำตรฐำนระบบรำง และสนับสนุนภำรกิจก ำกับดูแลของกรมกำรขนส่งทำงรำงในด้ำนกำรตรวจสอบ
และประเมินควำมปลอดภัยของโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ยำนพำหนะ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรขนส่งทำงรำงให้เป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และสำมำรถน ำไปใช้ต่อยอดในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมระบบรำงภำยในประเทศ 
   (๒.๔)  ควรพิจำรณำปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกำรประกอบกิจกำร
ขนส่งทำงรำงให้มีผู้แทนจำกหน่วยงำนที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญทำงเทคนิคในด้ำนต่ำง ๆ ที่ครอบคลุมกับอ ำนำจหน้ำที่ 
โดยเบื้องต้นเห็นควรเพ่ิมผู้แทนจำกสมำคมประกอบวิชำชิพที่เกี่ยวข้อง เช่น วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย                     
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ กรมกำรประกันภัย เป็นต้น นอกจำกนี้ กำรก ำหนดคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำร
ก ำกับฯ จ ำเป็นต้องก ำหนดคุณสมบัติที่รัดกุมเพ่ือไม่ให้เกิดกำรแต่งตั้งบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจกำรระบบขนส่ง
ทำงรำงทั้งทำงตรงและทำงอ้อม 
   (๒.๕)  ควรก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ในกำรก ำหนดกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับกำรออกข้อบังคับต่ำง ๆ 
จำกรัฐมนตรีโดยข้อเสนอของอธิบดี เป็นรัฐมนตรีโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรก ำกับฯ เพ่ือให้กำรพิจำรณำ
ก ำหนดกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับกำรออกข้อบังคับต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกิจกำรขนส่งทำงรำงมีควำมรอบคอบมำกยิ่งขึ้น 
   (๒.๖)  ควรพิจำรณำทบทวนภำรกิจและหน้ำที่ของกรมกำรขนส่งทำงรำง ให้มีควำมสอดคล้อง
และสำมำรถสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรก ำกับดูแลฯ และคณะกรรมกำรนโยบำยฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ             
เช่น กำรพิจำรณำแนวทำงคุ้มครองผู้ใช้บริกำรในเรื่องควำมปลอดภัยและคุณภำพกำรให้บริกำรขนส่ง ทำงรำง กำรวิจัยและ
พัฒนำเพ่ือให้เกิดนวัตกรรมด้ำนกำรขนส่งทำงรำง เป็นต้น นอกจำกนี้ ควรพิจำรณำให้ครอบคลุมถึงกำรก ำกับดูแลระดับ
คุณภำพกำรให้บริกำร (Level of Service) ของผู้ให้บริกำรระบบรำงด้วย เช่น ควำมถี่ในกำรเดินรถ เป็นต้น 
   (๒.๗)  กำรก ำหนดหน้ำที่บำงประกำรของกรมกำรขนส่งทำงรำงให้มีอ ำนำจหน้ำที่เดียวกันกับ
อ ำนำจหน้ำที่เดิมของหน่วยงำน ได้แก่ กำรรถไฟแห่งประเทศไทย รถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และ
กรุงเทพมหำนคร โดยเฉพำะในประเด็นกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน เช่น กำรก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์ ทรัพย์สินที่ใช้ในระบบกำรขนส่งทำงรำงไม่อยู่ในข่ำยควำมรับผิดของกำรบังคับคดี เป็นต้น อำจไม่ใช่
ภำรกิจหลัก            ของหน่วยงำนก ำกับดูแล ดังนั้น จึงเห็นควรให้กรมกำรขนส่งทำงรำง ให้ควำมส ำคัญกับกำรท ำ
หน้ำที่ก ำกับดูแลกิจกำรขนส่งทำงรำง โดยก ำหนดให้มีระบบกำรติดตำมและตรวจสอบมำตรฐำนทำงเทคนิค คุณภำพ
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และระดับกำรให้บริกำร โครงสร้ำงอัตรำค่ำบริกำร รวมทั้งควบคุมหรือสั่งกำรจัดสรรตำรำงเดินรถไฟทำงไกล เพ่ือเป็น
เครื่องมือในกำรเพ่ิมจ ำนวนผู้ให้บริกำรในกิจกำรขนส่งทำงรถไฟให้สำมำรถรองรับปริมำณขนส่งสินค้ำและผู้โดยสำรที่
คำดว่ำจะเพ่ิมขึ้นภำยหลัง    จำกกำรก่อสร้ำงรถไฟทำงคู่แล้วเสร็จ ซึ่งจะท ำให้เกิดกำรแข่งขันของผู้ประกอบกำรทั้งใน
ด้ำนรำคำและคุณภำพ          กำรให้บริกำรในกิจกำรรถไฟเพ่ิมขึ้น และเพ่ือให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำยที่
ก ำหนดไว้ 
   (๒.๘)  ควรพิจำรณำก ำหนดบทบำทและอ ำนำจหน้ำที่ที่ชัดเจนระหว่ำงผู้ตรวจกำรขนส่งทำงรำง 
ต ำรวจรถไฟของกำรรถไฟแห่งประเทศไทย และเจ้ำพนักงำนรักษำควำมปลอดภัยและควำมสงบเรียบร้อยในเขตระบบ
รถไฟฟ้ำของกำรรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยที่ชัดเจน เพ่ือป้องกันปัญหำกำรบังคับใช้กฎหมำยในกรณีที่เกิด
อุบัติเหตุ หรือเหตุที่ท ำให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนผู้ใช้บริกำร 
   (๒.๙)  นอกจำกนี้ ควรพิจำรณำก ำหนดกลไกกำรสนับสนุนทำงกำรเงินจำกภำครัฐไปสู่
หน่วยงำนรับผิดชอบที่เป็นผู้ลงทุนและบ ำรุงรักษำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอย่ำงเหมำะสม 
เพ่ือให้หน่วยงำนรับผิดชอบ มีควำมสำมำรถในกำรลงทุนและบ ำรุงรักษำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบและอุปกรณ์ตำมเกณฑ์
มำตรฐำนกำรให้บริกำรและควำมปลอดภัยที่กรมกำรขนส่งทำงรำงก ำหนดไว้ได้อย่ำงต่อเนื่อง 

  ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวำคม ๒๕๕๙ เห็นชอบกำรจัดตั้งกรมกำรขนส่ง               
ทำงรำงและอนุมัติหลักกำรร่ำงพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่ำงพระรำชบัญญัติ
กำรขนส่งทำงรำง พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ตำมท่ีกระทรวงคมนำคมเสนอ และให้ส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                   
ตรวจพิจำรณำ โดยให้รับควำมเห็นของส ำนักงบประมำณและส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติไปประกอบกำรพิจำรณำด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมกำรประสำนงำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติพิจำรณำ              
ก่อนเสนอสภำนิติบัญญัติแห่งชำติต่อไป 

   ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น :  
 กระทรวงคมนำคม ขอชี้แจงประเด็นข้อสังเกตและควำมเห็นข้ำงต้น ดังนี้ 
 ๑. ข้อชี้แจงต่อความเห็นของส านักงบประมาณ :  ประเด็นเรื่องอัตรำก ำลังของกรมกำรขนส่งทำงรำง 
กระทรวงฯ จะตัดโอนมำจำกส ำนักงำนโครงกำรพัฒนำระบบรำง ส ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร จ ำนวน 
๒๐ อัตรำ เป็นข้ำรำชกำร ๑๖ อัตรำ พนักงำนรำชกำร ๔ อัตรำ ส ำหรับอัตรำก ำลังที่จะขอเพ่ิมจ ำนวน ๑๘๓ อัตรำ                      
เป็นข้ำรำชกำร ๑๖๐ อัตรำ พนักงำนรำชกำร ๒๓ อัตรำ โดยล ำดับแรกกระทรวงฯ จะปรับเกลี่ยอัตรำว่ำงจำกผล                   
กำรเกษียณอำยุจำกกรมทำงหลวง จ ำนวน ๒๒ ต ำแหน่ง หลังจำกนั้นจะพิจำรณำเกลี่ยอัตรำก ำลังภำพรวมภำยใน
กระทรวงฯ และหำกไม่เพียงพอจะเสนอขอคณะกรรมกำรก ำหนดเป้ำหมำยและนโยบำยก ำลังคนภำครัฐ (คปร.) พิจำรณำ
เป็นล ำดับต่อไป ส ำหรับประเด็นของร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงรำง พ.ศ. .... มำตรำ ๘ (๑.๖) กำรก ำหนดให้
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรขนส่งทำงรำง มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรก ำหนดกรอบนโยบำยในกำรช่วยเหลืออุดหนุน                     
กำรประกอบกิจกำรขนส่งทำงรำงที่มีลักษณะเป็นพันธะในกำรให้บริกำรสำธำรณะ และมำตรำ ๑๔ (๕) ที่ก ำหนดให้
คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรขนส่งทำงรำงเสนอแนะคณะกรรมกำรนโยบำยกำรขนส่งทำงรำงหรือองค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับกรอบกำรอุดหนุนกำรให้บริกำรขนส่งทำงรำงที่มีลักษณะเป็นพันธะกำรให้บริกำรสำธำรณะและ                     
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กำรติดตำมกำรตรวจสอบนั้นอยู่ระหว่ำงกำรตรวจพิจำรณำของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (คณะที่ ๔) ซึ่งยังด ำเนินกำร                  
ไม่แล้วเสร็จ 
 ๒.  ข้อชี้แจงต่อความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
         ๑)  ประเด็นกำรก ำหนดให้กรมกำรขนส่งทำงรำง ท ำหน้ำที่ก ำหนดนโยบำยกำรพัฒนำขนส่งทำงรำง          
แทนส ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร เป็นกำรก ำหนดโครงสร้ำงให้กรมฯ เป็นหน่วยงำนส่วนกลำง
รับผิดชอบก ำกับดูแลให้ระบบรำงของประเทศมีมำตรฐำนเดียวกันในภำพรวมทั้งระบบ และท ำหน้ำที่เป็นหน่วยงำน
ส่วนกลำงในกำรเสนอแนะนโยบำย และก ำหนดยุทธศำสตร์ วำงแผนโครงข่ำย บริหำรงำนด้ำนกำรขนส่งทำงรำงของ
ประเทศ ก ำกับดูแลมำตรฐำนและระเบียบทำงด้ำนควำมปลอดภัย ด้ำนกำรซ่อมบ ำรุงทำง ด้ำนกำรประกอบกำร  
ส่งเสริมและพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงรำงของประเทศให้สำมำรถแข่งขันและเชื่อมต่อกับกำรขนส่งระบบอ่ืนและ
ประเทศเพ่ือนบ้ำน โดยจะมีคณะกรรมกำรนโยบำยกำรขนส่งทำงรำงเป็นกลไกกำรด ำเนินงำน ซึ่งประเด็นดังกล่ำว            
จะถูกบรรจุอยู่ ในร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงรำง พ.ศ. . . . . ขณะนี้อยู่ในระหว่ำงกำรตรวจพิจำรณำ                                
ของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (คณะที่ ๔) และยังด ำเนินกำรไม่แล้วเสร็จ 

  ๒)  ส ำหรับประเด็นข้อสังเกตในร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงรำง พ.ศ. .... ตำมข้อ (๒.๑) (๒.๒) และ 
(๒.๔) – (๒.๙) อยู่ระหว่ำงคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (คณะที่ ๔) ตรวจพิจำรณำร่ำงกฎหมำยดังกล่ำว 
  ๓)  ประเด็นกำรก ำหนดให้มีกำรจัดตั้งองค์กรหรือหน่วยงำนอิสระ เพ่ือท ำหน้ำที่วิจัยและพัฒนำ
เทคโนโลยีมำตรฐำนระบบรำง และสนับสนุนภำรกิจก ำกับดูแลของกรมกำรขนส่งทำงรำงในด้ำนกำรตรวจสอบและ
ประเมินควำมปลอดภัยของโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ยำนพำหนะ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรขนส่งทำงรำงให้เป็นไป             
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และสำมำรถน ำไปใช้ต่อยอดในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมระบบรำงภำยในประเทศ (ข้อ ๒.๓) นั้น
กระทรวงคมนำคมก ำลังด ำเนินกำรขอจัดตั้งสถำบันวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีระบบรำง โดย มีรูปแบบองค์กร                    
เป็นองค์กำรมหำชนที่จัดตั้งโดยพระรำชกฤษฎีกำซึ่งออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติองค์กำรมหำชน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(Public Organization Act : PO) โดยคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปเพ่ือรองรับกำรปรับเปลี่ยนตำมนโยบำย 
THAILAND ๔.๐ ที่มีนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำน ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำร เมื่อวันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๑                     
ตำมที่กระทรวงคมนำคมเสนอ ขณะนี้อยู่ ในขั้นตอนกำรด ำเนินกำรขอจัดตั้งองค์กำรมหำชนของมติคณะรัฐมนตรี                
เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎำคม ๒๕๔๙ แจ้งตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๐/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๑ กันยำยน ๒๕๔๙ 

 ข. ขั้นตอนร่างกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
                  ร่ำงพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๑๕๑๒/๒๕๖๑)                    
ที่คณะกรรมกำรกฤษฎีกำตรวจพิจำรณำเสร็จแล้ว มีควำมเห็นว่ำ ส ำนักงำนฯ ไม่ขัดข้องกับหลักกำรของร่ำงพระรำชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตำมที่กระทรวงคมนำคมเสนอ เนื่องจำกมีสำระส ำคัญ                      
เป็นกำรจัดตั้งกรมกำรขนส่งทำงรำง กระทรวงคมนำคม เพ่ือให้เป็นหน่วยงำนหลักในกำรพัฒนำระบบกำรขนส่ง
ทำงรำงของประเทศ และมีหน้ำที่เสนอแนะนโยบำย ยุทธศำสตร์ และแผนกำรพัฒนำด้ำนกำรขนส่งทำงรำง                  
กำรก ำกับดูแลมำตรฐำนและควำมปลอดภัยด้ำนกำรขนส่งทำงรำง กำรวำงแผนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน                 



- 9 - 
 

ทำงรำงของประเทศครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ เชื่อมต่อกับกำรขนส่งระบบอื่นและประเทศเพ่ือนบ้ำน  ทั้งนี้ เพ่ือให้
ประชำชนได้รับควำมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในกำรเดินทำง 

๓. การน าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดท าร่างกฎหมาย 
           กระทรวงคมนำคม ได้พิจำรณำควำมเห็นและข้อสังเกตข้ำงต้นแล้ว เห็นควรยืนยันร่ำงพระรำชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๑๕๑๒/๒๕๖๑) ที่คณะกรรมกำรกฤษฎีกำตรวจพิจำรณำ                    
เสร็จแล้วเพ่ือน ำเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี และสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ตำมขั้นตอนต่อไป 
 
 

_________________________ 
 
               
 
 


