มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ประจาเดือน ตุลาคม 2560

มติคณะรัฐมนตรีทเี่ กี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560
เรื่อง กระทรวงคมนาคม เจ้าของ
เรื่ อ ง ร่ า งกฎกระทรวงยกเว้ น
ค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บน
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และ
ทางหลวงพิ เ ศษหมายเลข 9
ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2560
ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 พ.ศ.
....

สรุปประเด็นสาคัญ
1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2560
ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยาน
ยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (สายกรุงเทพมหานคร – บ้านฉาง) และทางหลวง
พิเศษหมายเลข 9 (สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตั้งแต่
เวลา 00.01 นาฬิกา ของวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 27
ตุลาคม 2560 เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการ
เดินทางบนทางหลวงพิเศษดังกล่าวที่จะเข้ามาในกรุงเทพมหานคร เพื่อส่วนร่วมงานพระ
ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
เป็นเรื่องด่วน แล้วดาเนินการต่อไปได้
2. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิ จ และสังคมแห่งชาติ ที่ เ ห็น ควรให้ ก รมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเร่ง
ก าหนดมาตรการอ านวยความสะดวกและรั ก ษาความปลอดภั ย พร้ อ มทั้ งจั ด ท าแผน
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง เพื่อให้สามารถอานวยความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการสัญจรทางถนนในช่วงเวลาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไปพิจารณา
ดาเนินการต่อไปด้วย

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560
เรื่ อ ง ขอความเห็ น ชอบร่ า ง
เอกสารที่จะมีการรับรองและลลง
นามระหว่างการประชุมรัฐมนตรี
ขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 23 และการ
ประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สรุปประเด็นสาคัญ
1. เห็ น ชอบร่ า งเอกสารที่จ ะมี การรับ รองและลงนาม จ านวน 6 ฉบั บ ในการประชุม
คณะรัฐมนตรีอาเซียน ครั้งที่ 23 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 12 –
13 ตุลาคม 2560 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประกอบด้วย (1) ร่างขอบเขตการประเมิน
ความปลอดภัยของผู้ประกอบการสายการบิ นต่างชาติในอาเซียน (2) ร่างแผนแม่บทว่า
ด้วยการบริหารจราจรทางอากาศในอาเซียน (๓) ร่างพิธีสารเพื่ออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ ๑๐
ของบริ ก ารขนส่ ง ทางอากาศ ภายใต้ ก รอบความตกลงว่ า ด้ ว ยบริ ก ารของอาเซีย น
(๔) ร่ า งพิ ธี ส าร ๓ สิ ท ธิ ก ารท าการบิ น โดยใช้ ชื่ อ เที่ ย วบิ น ร่ ว มกั น ส าหรั บ เส้ น ทางบิ น
ภายในประเทศ (๕) ร่างข้อตกลงยอมรับร่วมใบอนุญาตผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจาเที่ยวบิน และ
(๖) ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานด้านการสอบสวนอากาศยานของประเทศ
สมาชิกอาเซียนและหน่วยงานด้านการบินพลเรือนของจีน เกี่ยวกับความร่วมมือด้านการ
สอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์อากาศยาน ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยในส่วน
ของร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานด้านการสอบสวนอากาศยานของประเทศ
สมาชิกอาเซียนและหน่วยงานด้านการบินพลเรือนของจีน เกี่ยวกับความร่วมมือด้านการ
สอบสวนอุ บั ติ เ หตุ แ ละอุ บั ติ ก ารณ์ อ ากาศยานไม่ ต้ อ งใช้ ห นั งสื อ มอบอ านาจเต็ ม (Full
Powers) ในการลงนาม ตามความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งนี้ หากมีความ
จาเป็นต้องปรับปรุงถ้อยคาหรือสาระสาคัญของร่างเอกสารที่จะมีการรับรองและลงนามทั้ง
๖ ฉบับ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ
ไว้ ให้กระทรวงคมนาคมสามารถดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง
พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลีย่ นดังกล่าวตาม
หลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือ
สัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560
เรื่อง กระทรวงคมนาคม เจ้าของ
เรื่ อ ง ร่ า งกฎกระทรวงยกเว้ น
ค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บน
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และ
ทางหลวงพิ เ ศษหมายเลข 9
ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2560
ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 พ.ศ.
....

๒. เพื่อให้ประเทศไทยได้รับสิทธิประโยชน์อย่างสูงสุดจากการรับรองและ ลง
นามเอกสารทั้ง ๖ ฉบับ ให้กระทรวงคมนาคม สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย ดังนี้
๒.๑ เตรียมความพร้อมในส่วนของผู้ประเมินทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
เพื่อให้สามารถดาเนินการประเมินความปลอดภัยในลานจอดตามร่างของผู้ประกอบการ
สายการบิ น ต่ า งชาติ ใ นอาเซี ย น (ASEAN Foreign Operator Safety Assessment :
AFOSA) ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
๒.๓ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์
และแนวทางการดาเนินธุรกิจการบริการเติมน้ามันอากาศยานเฉพาะบริการเติมน้ามันเข้า
อากาศยานแก่นักลงทุนไทยที่มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจดังกล่าว เพื่อให้สามารถใช้
ประโยชน์จากพิธีสารได้อย่างเต็มที่
๒.๔ เตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
การยอมรับ การอนุญาต การออกใบอนุญาต และใบรับรองความปลอดภัยการเดินอากาศ
ร่วมกันตามมาตรฐานขั้นต่าขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ อาทิ ข้อกฎหมาย
ระเบียบปฏิบัติ และการฝึกอบรมบุคลากรให้พร้อมก่อนมีการบังคับใช้ร่างข้อตกลงยอมรับ
ร่วมใบอนุญาตผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจาเที่ยวบิน
๓. ให้กระทรวงคมนาคมและสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยรับ
ความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมและสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติเกี่ยวกับร่างขอบเขตการประเมินความปลอดภัยของผู้ประกอบการสายการ
บินต่างชาติในอาเซียน ควรเร่งเตรียมการด้านต่าง ๆ เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามที่
ร่างขอบเขตการประเมินความปลอดภัยฯ กาหนดไว้ ส่วนร่างพิธีสาร ๓ สิทธิการทาการบิน
โดยใช้ชื่อเที่ยวบินร่วมกันสาหรั บเส้นทางบินภายในประเทศ ควรพิจารณาหามาตรการ
รองรับเพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเท่าเทียมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจการบิน
และเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมทั้งร่างข้อตกลงยอมรับร่วมใบอนุญาต ผู้ปฏิบัติหน้าที่
ประจาเที่ยวบิน ควรเร่งดาเนินการปรับปรุงการกากับดูแ ลด้านความปลอดภัยการบิน (EI)
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยเร็ว ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนด
เขตที่ ดินในบริ เวณที่ ที่ จ ะเวนคื น
เพื่ อ สร้ า งและขยายทางหลวง
แผ่ น ดิ น หมายเลข 4066 สาย
ปาลอบาต๊ ะ - โกตาบารุ ตอน
ปาลอบาต๊ะ – บ้านทอน พ.ศ. ....

สรุปประเด็นสาคัญ
1. อนุมัติหลักกการร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้าง
และขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4066 สายปาลอบาต๊ะ - โกตาบารุ ตอนปาลอ
บาต๊ะ - บ้านทอน พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อ
สร้างและขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๖๖ สายปาลอบาต๊ะ-โกตาบารู ตอนปาลอ
บาต๊ะ-บ้านทอน ในท้องที่อาเภอยี่งอ อาเภอบาเจาะ และอาเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด
นราธิวาส ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ เห็น
ควรให้ความสาคัญกับการพิจารณาผลกระทบด้านการระบายน้าภายหลังจากการก่อสร้าง
เพื่ อ มิ ใ ห้ เ กิ ด ปั ญ หาเรื่อ งการระบายน้ าในพื้ นที่ บ ริ เวณดั งกล่า วในอนาคต ไปพิ จ ารณา
ดาเนินการต่อไปด้วย

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560
เรื่อง ร่างประกาศสานัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดให้
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อ
สร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
290 สายถนนวงแหวนรอบเมือง
นครราชสีมา ตอนบ้านห้วยตะคร้อ
- บ้านบึงขามทะเลสอ
เป็นกรณีที่มีความจาเป็นโดย
เร่งด่วน

สรุปประเด็นสาคัญ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดให้การ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๙๐ สายถนนวงแหวนรอบ
เมืองนครราชสีมา ตอนบ้านห้วยตะคร้อ-บ้านบึงขามทะเลสอ เป็นกรณีที่มีความจาเป็นโดย
เร่งด่วน เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีอานาจเข้าครอบครอง
หรือใช้อสังหาริมทรัพย์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐
ได้ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่าง
อนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560
ร่างกฎกระทรวงกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การตรวจเรือ การกักเรือ การ
เสนอแผนแก้ไข และค่าใช้จ่ายใน
การตรวจสอบ พ.ศ. ....

สรุปสาระสาคัญ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
ตรวจเรือ การกักเรือ การเสนอแผนแก้ไข และค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ พ.ศ. .... มี
สาระสาคัญเป็นการกาหนดแนวปฏิบัติสาหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการขึ้นไปบนเรือและ
ตรวจเรือต่างประเทศที่เข้ามาในน่านน้าไทยเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติเกี่ยวกับสภาพการ
จ้ า ง สภาพการท างาน และสภาพความเป็ น อยู่ ข องคนประจ าเรื อ ให้ เ ป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ และสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วย แรงงาน
ทางทะเล ค.ศ. ๒๐๐๖ ที่กาหนดมาตรฐานระหว่างประเทศในการคุ้มครองดูแลเกี่ ยวกับ
สวัสดิการและชีวิตความเป็นอยู่ของคนประจาเรือให้ดีขึ้น และวางหลักเกณฑ์ด้านแรงงาน
ทางทะเลสาหรับเรือต่างชาติที่มาจอดเทียบท่าเรือในฐานะรัฐเจ้าของท่าเรือ (Port State)
ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศที่เห็นควรปรับแก้ไขร่างกฎกระทรวงฯ
ในบางข้อเพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ ซึ่งรวมถึง Standards และ Guidelines ของ
อนุสัญญาฯ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้กระทรวงคมนาคม โดยกรมเจ้าท่าประชาสัมพันธ์
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเมื่อมีการบังคับใช้กฎกระทรวงฯ
และควรเตรียมความพร้ อมด้านบุคลากรประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อให้การดาเนินการตามกฎกระทรวงฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
ควรจัดทาฐานข้อมูลการตรวจเรือให้เป็นระบบ เพื่อใช้ประโยชน์ในการประเมินความเสี่ยง
และคัดกรองเรือที่เข้ามาภายในเขตน่านน้าไทยในอนาคต ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพล
เรือนสามัญให้ดารงตาแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
(กระทรวงคมนาคม) (นายกษิดิศ
วัฒนศัพท์)

สรุปสาระสาคัญ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายกษิดิศ วัฒนศัพท์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดารง
ต าแหน่ ง วิ ศ วกรใหญ่ ที่ ป รึ ก ษาวิ ช าชี พ เฉพาะด้ า นวิ ศ วกรรมโยธา (ด้ า นวางแผนและ
วางโครงการก่อสร้าง) (วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ตั้งแต่
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ตามที่กระทรวง
คมนาคมเสนอ

