มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2561
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนด
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือและ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุ
ใบอนุญาตใช้เรือสาหรับเรือประมง
พาณิชย์ พ.ศ. ....

สรุปประเด็นสาคัญ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือ
และยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือสาหรับเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. .... มี
สาระสาคัญเป็นการกาหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือและยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่อ
อายุใบอนุญาตใช้เรือสาหรับเรือประมงพาณิชย์เป็นการเฉพาะ เพื่อความปลอดภัยในการ
เดินเรือ และลดภาระของประชาชน รวมทั้งส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนที่มี
การใช้เรือประมงพาณิชย์เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย ตามที่กระทรวงคมนาคม
เสนอ และให้ ส่ งส านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจพิ จ ารณาเป็ น เรื่ อ งด่ ว น แล้ ว
ดาเนินการต่อไปได้

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่อง ภาพรวมการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งภาค
ตะวันออกของกระทรวงคมนาคม

สรุปประเด็นสาคัญ
๑. รับทราบภาพรวมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งภาค
ตะวันออกของกระทรวงคมนาคม สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม (กรมทาง
หลวงและกรมทางหลวงชนบท) ได้ดาเนินโครงการที่สาคัญ เช่น (๑) การก่อสร้างทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง สายพัทยา-มาบตาพุด ระยะทาง ๓๒ กิโลเมตร วงเงินลงทุน ๒๐,๒๐๐
ล้านบาท กาหนดเปิดใช้งานปี ๒๕๖๓ (๒) การขยายช่องจราจร เช่น ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๑๒๖ ทางเข้าท่าอากาศยานอู่ตะเภา-ท่าเรือจุกเสม็ด (จาก ๒ ช่องจราจร เป็น
๔ ช่องจราจร) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ มีนบุรี-ฉะเชิงเทรา ตอน ๒ (จาก ๔
ช่องจราจร เป็น ๖ ช่องจราจร) เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัด
ฉะเชิงเทรา และ (๓) เส้นทางถนนเลียบชายทะเลตะวันออก (ชลบุรี ระยอง) พร้อมทาง
จักรยาน และมีจุดพักรถ จุดชมมวิวในบริเวณที่เหมาะสม และการพัฒนาเส้นทางคมนาคม
เพื่อการท่องเที่ยวรอบเกาะช้างคงเหลือระยะทาง ๓ กิโลเมตรสุดท้าย
๑.๒ การพัฒนาระบบขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม (การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย) ได้ ด าเนิ น การพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม ระบบคมนาคมขนส่ ง ทางรางให้ มี
ประสิทธิภาพ มีต้นทุนการขนส่งที่ต่า เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและยกระดับ
เศรษฐกิจของภาคตะวัน ออก โดยมีโครงการที่สาคัญ เช่น โครงการรถไฟความเร็ ว สู ง
เชื่อมต่อ ๓ สนามบินแบบไร้รอยต่อ (ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่ า อากาศยานอู่ ตะเภา) รวมพื้ น ที่ เขต ระยะทางรวม ๒๒๐ กิ โ ลเมตร มู ล ค่ า โครงการ
ประมาณ ๒๓๖,๗๐๐ ล้านบาท เป็นการก่อสร้างทางรถไฟขนาด ๑.๔๓๕ เมตร (Standard
Gauge) และจะมีการพัฒนาที่ดินเชิงพาณิชย์บริเวณมักกะสัน และที่ดินรอบสถานีรถไฟ
ความเร็วสูงศรีราชา
๑.๓ การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางน้า กระทรวงคมนาคม (การ
ท่าเรือแห่งประเทศไทย) ได้ดาเนินโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ ๓ ขณะนี้อยู่
ระหว่างการว่าจ้างที่ปรึกษาทบทวนความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และ
สิ่งแวดล้อมของโครงการฯ และคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี ๒๕๖๘
๑.๔ การพั ฒ นาระบบคมนาคมขนส่ ง ทางอากาศ กระทรวงคมนาคม
[บริ ษั ท การบิ น ไทย จ ากั ด (มหาชน)] ได้ ด าเนิ น โครงการศู น ย์ ซ่ อ มบ ารุ งอากาศยาน
(Maintenance Repair and Overhual : MRO) ระยะที่ ๑ ที่ท่าอากาศยานอู่ตะเภา

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(มูลค่าโครงการประมาณ ๑๐,๓๐๐ ล้านบาท) เป็นโครงการนาร่องในแผนปฏิบั ติ ก าร
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (East
Economic Corridor : EEC) เพื่อขยายขีดความสามารถในการซ่อมบารุง อากาศยานรุ่น
ใหม่และขยายฐานลูกค้า
๒. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรับข้อเสนอของภาคเอกชนตามผลการ
ประชุ ม พบปะหารื อ ระหว่ างนายกรั ฐ มนตรีกั บ ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ด ผู้ แ ทนภาคเอกชน
ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกรในภาคตะวันออก เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ไป
พิจารณาประกอบการดาเนินการต่อไป ทั้งนี้ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
ขนส่งภาคตะวันออก ให้กระทรวงคมนาคมคานึงถึงการกระจายความเจริญไปสู่พื้นที่ต่าง ๆ
ให้เหมาะสม การรองรับการขยายตัวของเมือง ความเชื่อมโยงกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
รวมทั้งความสอดคล้องกับแผนบริหารจัดการน้าในพื้นที่ด้วย
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่ อ ง ขออนุ มั ติ กู้ เ งิ น เพื่ อ ชาระหนี้
เงิ น ต้ น ที่ จ ะครบก าหนดช าระใน
วั น ที่ 1 มี น าคม 2561 จ านวน
2,962.30 ล้านบาท และขออนุมัติ
กู้ เ งิ น เพื่ อ เสริ ม สภาพคล่ อ งทาง
การเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จานวน 2,013.08 ล้านบาท ของ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

สรุปประเด็นสาคัญ
๑. อนุมัติให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กู้เงินเพื่อชาระหนี้เงินต้น
ที่จะครบกาหนดชาระในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ จานวน ๒,๙๖๒.๓๐ ล้านบาท และกู้เงิน
เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน ๒,๐๑๓.๐๘ ล้าน
บาท โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้าประกันเงินกู้ รวมทั้งพิจารณาวิธีการกู้เงิน เงื่อนไข
และรายละเอียดต่าง ๆ ในการกู้เงิน ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
๒. ให้กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง สานักงบประมาณ สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน
พิจารณาดาเนินการแก้ไขปัญหาทางการเงินของ ขสมก. โดยด่วนใน ๒ ประเด็นหลัก ดังนี้
๒.๑ ให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการพิจารณา
แนวทางปรับปรุงการบริหารจัดการการให้บริการในระบบขนส่งมวลชน ตลอดจนมาตรการ
ในการบริหารจัดการหนี้ของ ขสมก. รวมทั้งปรับปรุงแผนฟื้นฟู ขสมก. ให้ครอบคลุมถึง
แผนการบริหารหนี้ขององค์กรในภาพรวมตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน
๒๕๖๐ (เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) ทั้งนี้ ให้
กระทรวงคมนาคมและ ขสมก. เร่งรัดการจัดทาแผนขับเคลื่อนองค์กรในระยะยาว ซึ่ง
รวมถึ ง แผนการบริ ห ารหนี้ ใ นภาพรวมตามความเห็ น ของส านั ก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้วย
๒.๒ ให้กระทรวงการคลังและ ขสมก. เร่งประสานงานกับคณะกรรมการ
เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO) ในการพิจารณาอนุมัติเงินอุดหนุนโครงการ PSO ให้มี
ระยะเวลาสอดคล้องกับกาหนดเวลาการชาระค่าใช้จ่ายเพื่อลดปัญหาการขาดสภาพคล่อง
ลงและกู้เงินเท่าที่จาเป็น ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนด
เขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ใน
ท้องที่ตาบลพิมพา ตาบลหอมศีล
ตาบลบางสมัคร อาเภอบางปะกง
และตาบลเทพราช อาเภอบ้านโพธิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ....

สรุปประเด็นสาคัญ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุ มั ติ ห ลั ก การร่ างพระราชกฤษฎีก าก าหนดเขตที่ ดิน ในบริเวณที่ ที่จะ
เวนคืน ในท้องที่ตาบลพิมพา ตาบลหอมศีล ตาบลบางสมัคร อาเภอบางปะกง และตาบล
เทพราช อาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดเขต
ที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตาบลพิมพา ตาบลหอมศีล ตาบลบางสมัคร อาเภอ
บางปะกง และตาบลเทพราช อาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อขยายทางหลวง
ชนบท ฉช.๒๐๐๔ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เ ห็นควรให้
ความสาคัญกับการพิจารณาผลกระทบด้านการระบายน้าภายหลังจากการก่อสร้าง เพื่อมิ
ให้เกิดปัญหาเรื่องการระบายน้าในพื้นที่บริเวณดังกล่าวในอนาคต รวมทั้งควรพิจารณา
จัดลาดับความสาคัญในการขยายช่องจราจรของทางหลวงชนบทที่อยู่ระหว่างเตรียมการให้
เหมาะสมตามความจาเป็นเร่ งด่วนและความสอดคล้องกั บแผนพั ฒนาโครงข่ ายระบบ
คมนาคมขนส่งในพื้นที่ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนด
เขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ใน
ท้องที่ตาบลกาฬสินธุ์ ตาบลโพน
ทอง และตาบลหนองกุง อาเภอ
เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
พ.ศ. ....

สรุปประเด็นสาคัญ
๑. อนุ มั ติ ห ลั ก การร่ างพระราชกฤษฎีก าก าหนดเขตที่ ดิน ในบริเวณที่ ที่จะ
เวนคืน ในท้องที่ตาบลกาฬสินธุ์ ตาบลโพนทอง และตาบลหนองกุง อาเภอเมืองกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ใน
ท้องที่ตาบลกาฬสินธุ์ ตาบลโพนทอง และตาบลหนองกุง อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด
กาฬสิ น ธุ์ เพื่ อ สร้ า งทางหลวงชนบทตามโครงการผั ง เมื อ งรวมเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ ตามที่
กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิ จารณา แล้ว
ดาเนินการต่อไปได้
๒. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้
ความสาคัญกับการพิจารณาผลกระทบด้านการระบายน้าภายหลังจากการก่อสร้าง เพื่อมิ
ให้เกิดปัญหาเรื่องการระบายน้าในพื้นที่บริเวณดังกล่าวในอนาคต รวมทั้งควรพิจารณา
จัดลาดับความสาคัญของเส้นทางตามความจาเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาการจราจร
ติ ด ขั ด และให้ ค วามส าคั ญ กั บ การประสานกั บ กรมชลประทานเพื่ อ ร่ ว มกั น พิ จ ารณา
ออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างถนนตัดผ่านคลองส่งน้าบริเวณจุดสิ้นสุดของโครงการ ไป
พิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
เ รื่ อ ง ก า ร พิ จ า ร ณ า ป รั บ ป รุ ง
โครงสร้ า งอั ตราค่า ภาระโครงการ
พั ฒ นาศู น ย์ ก ารขนส่ งตู้ สิ น ค้ า ทาง
รถไฟที่ ท่ า เรื อ แหลมฉบั ง ของการ
ท่าเรือแห่งประเทศไทย

สรุปประเด็นสาคัญ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบกรอบอัตราค่าภาระขั้นต่า-ขั้นสูงในอัตรา ๓๗๖ บาท และ ๘๓๕
บาท ตามลาดับ ต่อตู้สินค้าทุกขนาดและทุกสถานภาพ สาหรับโครงการพัฒนาศูนย์การ
ขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง โดยเรียกเก็บในอัตรา ๓๗๖ บาท เมื่อเริ่มเปิด

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ดาเนินการ และให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยสามารถปรับอัตราค่าภาระในการยกขนตู้
สินค้าได้ภายในกรอบอัตราค่าภาระขั้นต่า-ขั้นสูงที่ขอความเห็นชอบไว้ ตามที่กระทรวง
คมนาคมเสนอทั้ งนี้ หากในอนาคตจะมี ก ารปรั บ อั ต ราค่ า ภาระยกขนตู้ สิ น ค้ า ส าหรั บ
โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่ าเรือแหลมฉบัง เห็นควรให้กระทรวง
คมนาคม (การท่าเรือแห่งประเทศไทย) รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวง
อุตสาหกรรม และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับ
การปรั บ เปลี่ ย นผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารยกขนตู้ สิ น ค้ า มาเป็ น การท่ า เรื อ แห่ ง ประเทศไทยเป็ น
ผู้ประกอบการรายเดียวนั้น อาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการให้บริการยกขนตู้สิ นค้า
เอกชนที่ ใ ห้ บ ริ ก ารอยู่ เ ดิ ม กระทรวงคมนาคมควรพิ จ ารณาถึ งผลกระทบในด้ า นการ
ประกอบกิจการของภาคเอกชนที่ให้บริการยกขนสินค้าอยู่เดิมด้วย และในกรณีที่จะมีการ
ปรั บ อั ต ราค่ า ภาระยกขนตู้ สิน ค้ าทางรถไฟที่ ท่ า เรื อ แหลมฉบังตามความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ในอนาคต การท่าเรือแห่งประเทศไทยควรพิจารณากาหนดอัตราค่าภาระที่ใช้
ในการยกขนตู้สินค้าทางรถไฟในภาพรวมและคานึงถึงต้นทุนทางการเงินที่ครอบคลุมการ
ให้บริการของโครงการ รวมถึงนาอัตราค่าภาระของอุตสาหกรรม (Industry Norm) ที่
เที ย บกั บ ภาคเอกชนและต่ างประเทศและความเห็ น ของผู้ป ระกอบการที่ เกี่ ยวข้ องมา
ประกอบการพิจารณาปรับอัตราค่าภาระ ไปพิจารณาประกอบการดาเนินการด้วย
๒ . ใ ห้ ก ร ะ ท ร ว ง ค ม น า ค ม ร่ ว ม กั บ ห น่ ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ไ ด้ แ ก่
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ และสานักงานตารวจแห่งชาติพิจารณากาหนด
มาตรการต่าง ๆ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมมิให้รถบรรทุกสินค้า
บรรทุกน้าหนักเกินกว่าที่กฎหมายกาหนดเป็นไปด้วยความเคร่งครัด ซึ่งจะเป็นการส่งเสริม
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งสินค้าจากถนนมาสู่ระบบราง ตามความเห็นของ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่อง การปรับปรุงชื่อหน่วยงานของ
องค์ประกอบภายใต้คณะกรรมการ
ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี ตาม
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
คมนาคม พ.ศ. 2560

สรุปประเด็นสาคัญ
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ รั บ ทราบการปรั บ ปรุ ง ชื่ อ หน่ ว ยงานขององค์ ป ระกอบภายใต้
คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จานวน ๓ คน ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้
๑. คณะกรรมการผู้แทนรัฐบาลเพื่อพิจารณาทาความตกลงเกี่ยวกับการขนส่ง
ทางบกกับรัฐบาลต่างประเทศเป็นประจา
๑.๑ เดิม ผู้อานวยการสานักความร่วมมือระหว่างประเทศ กรรมการและ
เลขานุการ เป็น ผู้อานวยการกองการต่างประเทศ กรรมการและเลขานุการ
๑.๒ เดิม เจ้าหน้าที่สานักความร่วมมือระหว่างประเทศ กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ เป็น เจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒. คณะกรรมการอานวยความสะดวกการขนส่งแห่งชาติ
๒.๑ เดิม ผู้อานวยการสานักความร่วมมือระหว่างประเทศ กรรมการและ
เลขานุการ เป็น ผู้อานวยการกองการต่างประเทศ กรรมการและเลขานุการ
๒.๒ เดิม เจ้าหน้าที่สานักความร่วมมือระหว่างประเทศ กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ เป็น เจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
๓. คณะกรรมการประสานการขนส่งผ่านแดนแห่งชาติ
๓.๑ เดิม ผู้อานวยการสานักความร่วมมือระหว่างประเทศ กรรมการและ
เลขานุการ เป็น ผู้อานวยการกองการต่างประเทศ กรรมการและเลขานุการ
๓.๒ เดิม เจ้าหน้าที่สานักความร่วมมือระหว่างประเทศ กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ เป็น เจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่อง สรุปผลการประชุมสมัชชา
สมัยสามัญ ครั้งที่ 30 ขององค์การ
ทางทะเลระหว่างประเทศ

สรุปประเด็นสาคัญ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมสมัชชาสมัยสามัญ ครั้งที่ ๓๐ ขององค์การ
ทางทะเลระหว่ า งประเทศ (International Maritime Organization : IMO) จั ด ขึ้ น
ระหว่ า งวั น ที่ ๒๗ พฤศจิ ก ายน-๖ ธั น วาคม ๒๕๖๐ ณ ส านั ก งานใหญ่ ข อง IMO กรุ ง
ลอนดอน สหราชอาณาจักร ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอาคม เติมพิทยา
ไพสิฐ) ทาหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมฯ โดยประเด็นสาคัญของการ
ประชุมฯ เช่น (๑) การรับรองแผนยุทธศาสตร์ IMO ฉบับใหม่ (ปี ค.ศ. ๒๐๑๘-๒๐๒๓) ที่
เป็นตัวกาหนดทิศทางขององค์กรเพื่อมุ่งสู่การดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพโดยการบูร
ณาการเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอบสนองต่อความท้าทายของโลกปัจจุบัน (๒) ผลการเลือกตั้ง
คณะมนตรีซึ่งไทยได้รับเลือกตั้งในกลุ่ม C เป็นสมัยที่ ๗ ติดต่อกัน (๓) รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมของไทยได้พบหารือกับเลขาธิการ IMO โดยเลขาธิการ IMO แนะนาให้
ประเทศไทยส่งผู้แทนมาประจาที่ IMO ในฐานะ Maritime Attache เช่นเดียวกับประเทศ
สมาชิกอื่น ๆ (กระทรวงการต่างประเทศของไทยได้ ให้ความเห็นชอบในการจัดส่งผู้แทน
กระทรวงคมนาคมไปปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแล้วและอยู่ระหว่างการพิจารณาดาเนินการของ
กรมเจ้าท่า) เป็นต้น ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่อง ขออนุมัติให้การรถไฟแห่ง
ประเทศไทยต่ออายุสัญญาเงินกู้
วงเงิน 800 ล้านบาท ออกไปอีก
1 ปี

สรุปประเด็นสาคัญ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ต่ออายุสัญญาเงินกู้ วงเงิน
๘๐๐ ล้านบาท กับธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ต่อไปอีก ๑ ปี ตามพระราชบัญญัติ
การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ มาตรา ๓๙ (๔) เพื่อให้ รฟท. สามารถดาเนินงาน
และให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้าประกันเงินกู้ รวมทั้ง
พิจารณาวิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดตามความเหมาะสม สาหรับการขอยกเว้น
ค่ า ธรรมเนี ย มการค้ าประกั น เงิ น กู้ ใ ห้ รฟท. ขอความเห็ น ชอบต่ อ รั ฐมนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลังตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป ตาม
ความเห็ น ของกระทรวงการคลั ง ทั้ งนี้ ให้ ก ระทรวงคมนาคมรั บ ความเห็ น ของส านั ก
งบประมาณและสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
ให้ รฟท. เร่งดาเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้ น ฐานด้ า นคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพและ
คุณภาพของการให้บริการ เน้นการเพิ่มรายได้เชิงพาณิชย์จากทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น รวมทั้งควบคุมและลดรายจ่ายเพื่อบรรเทาสภาวะการขาดสภาพคล่องทางการเงินใน
ระยะยาว นอกจากนี้ รฟท. ควรใช้จ่ายเงินกู้ดังกล่าวตามช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อเป็น
การสร้างวินัยทางการเงินการคลังและลดภาระต้นทุนทางการเงิน ไปพิจารณาดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม
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๒. ให้กระทรวงคมนาคมกากับดูแลให้ รฟท.ดาเนินการตามแผนการแก้ไข
ปัญหาองค์กรตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ (เรื่อง ขออนุมัติกู้เงิน
เพื่อใช้ในการดาเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)
อย่างเคร่งครัดต่อไป
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนด
วิธีการและอัตราที่ผรู้ ับอนุญาตปลูก
สร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้าลา
แม่น้าต้องเสียค่าตอบแทนเป็นราย
ปี พ.ศ. ....

สรุปประเด็นสาคัญ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดวิธีการและอัตราที่ผู้รับอนุญาตปลูก
สร้ า งอาคารหรื อ สิ่ งอื่ น ใดล่ ว งล้ าล าแม่ น้ าต้ อ งเสี ย ค่ า ตอบแทนเป็ น รายปี พ.ศ. .... มี
สาระสาคัญเป็นการปรับปรุงการกาหนดวิธีการและอัตราค่าตอบแทนที่ผู้รับอนุญาตปลูก
สร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้าเข้าไปเหนือน้า ในน้า และใต้น้า ของแม่น้า ลาคลอง บึง
อ่างเก็บน้า ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน
หรือทะเลภายในน่านน้าไทยหรือบนชายหาดของทะเลดังกล่าว ต้องเสียค่าตอบแทนเป็น
รายปี ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสานั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาดาเนินการ ดังนี้
๒.๑ กาหนดมาตรการควบคุมกากับดูแลการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการ
เดินเรือในน่านน้าไทย ในกรณีการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้าลาน้ามิให้เกิดผล
กระทบต่อวิถีในการดารงชีวิต โดยปกติของประชาชนหรืออาจก่อให้เกิดภาระต่อประชาชน
จนเกินควร
๒.๒ รั บ ความเห็ น ของส านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ไ ปพิ จ ารณา
ดาเนินการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมสาหรับทุ่นหรือหลักผูกเรือสาราญและกีฬาตาม
มาตรา ๑๑๓ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และ
ความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับยกเว้นหรือ
ลดหย่อนการเสียค่าตอบแทนเป็นรายปีจะต้องมีการดาเนินการตามมาตรการป้องกันแก้ไข
ปั ญ หามลพิ ษ ที่ จ ะเกิ ด จากการปลู ก สร้ า งอาคารหรื อ สิ่ ง ล่ ว งล้ าล าแม่ น้ าอย่ า งรั ด กุ ม
โดยเฉพาะปัญหาน้าเสียและขยะมูลฝอย ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่ อ ง รายงานสรุ ป ผลการเดิ น
ทางเข้าร่วมการประชุมวิชาการและ
นิ ท ร ร ศ ก า ร The 17th
International Nanotechnology
Exhibition and Conference
( nano tech 2018) ข อ ง
ก ร ะ ท ร ว ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยี

สรุปประเด็นสาคัญ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการเดินทางเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ
The 1 7 th International Nanotechnology Exhibition and Conference ( nano
tech 2018) ของกระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี โดยมี รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเดินทางเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ Tokyo Big Sight กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
มีสาระสาคัญเกี่ยวกับ (๑) การประชุมวิชาการและนิทรรศการ nano tech 2018 มุ่งเน้น
การนาเสนอผลงานการสร้างนวัตกรรมด้านนาโนเทคโนโลยีระดับนานาชาติ (๒) การลง
นามความร่วมมือระหว่างสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กับบริษัท Teijin Frontier Co., Ltd และการเยี่ยมชม Teijin Mirai Studio (๓) การเยี่ยม
ชม 808 Plant Factory และเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือกับผู้บริหาร Innovation
Center of NanoMedicine (iCONM) (๔) การพบปะและหารื อ ทิ ศ ทางการวิ จั ย และ
พัฒนาเทคโนโลยีด้าน Internet of Things (๕) การลงนามความร่วมมือระหว่าง สวทช.
กับ National Agriculture and Food Research Organization (NARO) และ (๖) การ
แสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง "Thailand 4.0-Thriving in The 21st Century in the Time
of Changes" ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อนาเสนอนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผ่านโมเดลของการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจประเทศไทย (Thailand 4.0) และประชาสัมพันธ์โครงการเขตระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) และโครงการระเบียงนวัตกรรมเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(EECi) รวมทั้งนาเสนอศักยภาพและขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ
ไทยที่จะรองรับการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย เพื่อส่งเสริม
และชักจูงให้เกิดการลงทุนจากผู้ประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมจากประเทศญี่ปุ่นมายัง
ประเทศไทย ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่อง การเข้าเป็นภาคีพิธสี ารแก้ไข
อนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ

สรุปประเด็นสาคัญ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีพิธีสาร ๒ ฉบับ ได้แก่ (๑) พิธีสาร
เกี่ยวกับการแก้ไขข้อ ๕๐ (เอ) ของอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรื อนระหว่า งประเทศ
(Protocol relating to an amendment to Article 50 (a) of the Convention on
International Civil Aviation) ลงนาม ณ เมืองมอนตริออล เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๕๙ และ (๒) พิธีสารเกี่ยวกับการแก้ไขข้อ ๕๖ ของอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือน
ร ะ ห ว่ า งป ระเทศ ( Protocol relating to an amendment to Article 5 6 of the
Convention Civil Aviation) ลงนาม ณ เมื อ งมอนตริ อ อล เมื่ อ วั น ที่ ๖ ตุ ล าคม พ.ศ.
๒๕๕๙ มีสาระสาคัญเป็นการเพิ่มจานวนสมาชิกคณะมนตรี จากเดิม ๓๖ ประเทศ เป็น
๔๐ ประเทศ และเพิ่มจานวนสมาชิกคณะกรรมาธิการการเดินอากาศ จากเดิม ๑๙ คนเป็น
๒๑ คน ตามลาดับ เพื่อให้สอดคล้องกับจานวนรัฐภาคีขององค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จาก ๑๖๒
ประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ และ ๑๘๕ ประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น ๑๙๒ ประเทศ ใน
ปัจจุบัน
๑.๒ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศดาเนินการจัดทาสัตยาบันสาร
(Instrument of Ratification) สาหรับการเข้าเป็นภาคีพิธีสารฯ ทั้งสองฉบับ และยื่นต่อ
เลขาธิการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศต่อไป

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรเร่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างแรงจูงใจใน
การเตรียมบุคลากรของไทยไปสูเ่ วทีระดับโลกด้านการบิน ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

