มติคณะรัฐมนตรีทเี่ กี่ยวข้องกับกระทรวงคมนำคม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
เรื่อง
02/05/2560
ขอความเห็นชอบ
ปฏิญญาร่วมรัฐมนตรี
ของการประชุมร่วม
ระดับรัฐมนตรีของ
บันทึกความเข้าใจ
โตเกียวและปารีสว่า
ด้วยการตรวจและ
ควบคุมเรือในฐานะรัฐ
เจ้าของท่า

02/05/2560
การก่อหนี้ผูกพันข้าม
ปีงบประมาณรายการ
ใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่
1,000 ล้านบาทขึ้นไป
ของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย

สรุปประเด็นสำคัญ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างปฏิญญาร่วมรัฐมนตรีของการประชุมร่วมระดับรัฐมนตรีของบันทึกความเข้าใจโตเกียวและ
ปารีสว่าด้วยการตรวจและควบคุมเรือในฐานะรัฐเจ้าของท่า มีสาระสาคัญเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิกที่เข้า
ร่วมการประชุมฯ ว่าจะร่วมมือกันดาเนินการเพื่อมุ่งสู่การปกป้องการขนส่งทางทะเลอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน โดยจะมีการ
ลงนามร่างปฏิญญาร่วมฯ ระหว่างวันที่ ๒-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ประเทศแคนาดา
๑.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายพิชิต อัคราทิตย์) ลงนามให้การรับรองร่างปฏิญญา
ร่วมฯ
๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็น
ควรปรับปรุงกฎหมายภายในประเทศให้สอดคล้องตามมาตรฐานขององค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน รวมทั้ง
จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมในการตรวจและควบคุมเรือไทยและต่างชาติให้เป็นไปตามมาตรฐานภายในและระหว่าง
ประเทศอย่างเคร่งครัด ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๓. หากมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนปฏิญญาร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดกับหลักการที่
คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงคมนาคมดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้ง
ให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการ
งานเสริมความมั่นคงโครงสร้างทาง (Track Strengthening) ระหว่างสถานีชุมทางคลองสิบเก้า-สถานีชุมทางแก่งคอย ของ
รฟท. กาหนดเวลาทาการ ๙๐๐ วัน ในวงเงิน ๖๒๑.๗๒๐ ล้านบาท โดยก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณตั้งแต่ปงี บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ก่อน รฟท. ดาเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป และให้กระทรวงคมนาคม โดย รฟท. ได้รับการ
ยกเว้นการปฏิบตั ิตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ (เรื่อง มาตรการสนับสนุนการเบิกจ่ายของภาครัฐในไตร
มาสที่ ๔ ปี ๒๕๕๙ และเรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
๒. ให้กระทรวงคมนาคม โดย รฟท. รับความเห็นและข้อสังเกตของสานักงบประมาณเกี่ยวกับการดาเนินการ
รายการดังกล่าวควรเร่งดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง
ครบถ้วน โดยคานึงถึงความประหยัด ความคุ้มค่า และประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับเป็นสาคัญ และมีข้อสังเกตว่าราคาค่า
ก่อสร้างตามผลการประกวดราคาต่ากว่าราคากลางค่อนข้างมาก ขอให้ รฟท. ดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘
ธันวาคม ๒๕๓๖ เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา พร้อมกากับดูแลการก่อสร้างอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ด้วย ไปดาเนินการต่อไปอย่างเคร่งครัดด้วย

มติคณะรัฐมนตรีทเี่ กี่ยวข้องกับกระทรวงคมนำคม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
เรื่อง
09/05/2560
รายงานการประชุม
ด้านการขนส่งที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมใน
ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 10

09/05/2560
ผลการคัดเลือกเอกชน
และร่างสัญญาร่วม
ลงทุน โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วง
แคราย - มีนบุรี และ
โครงการรถไฟฟ้าสายสี
เหลือง ช่วงลาดพร้าว สาโรง ของการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย (สายสี
เหลือง)

สรุปประเด็นสำคัญ
คณะรัฐมนตรีมมี ติรับทราบรายงานการประชุมด้านการขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในภูมภิ าคเอเชีย ครั้งที่ ๑๐ [10th Regional
Environmentally Sustainable Transport (EST) Forum in Asia] ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงเวียงจันทน์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน
คมนาคม หน่วยงานด้านการขนส่ง การพัฒนาและสิ่งแวดล้อมจากประเทศสมาชิก และผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศ โดยมี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายพิชิต อัคราทิตย์) พร้อมคณะเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๑. ผลการประชุมด้านการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฯ ประเทศไทยได้นาเสนอความก้าวหน้าของการดาเนินการเพื่อ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการขนส่งของประเทศไทยในระยะ ๒๐ ปี กับแผนการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติในด้านการพัฒนาการขนส่งที่มปี ระสิทธิภาพ สะอาด และปลอดภัย โดยนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้ในภาคการขนส่งเพื่อสร้างความเท่าเทียมด้านการเดินทางให้แก่ประชาชน และแผนพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยตามแนวทางของปฏิญญากรุงเทพ ๒๐๒๐ ว่าประเทศไทยได้กาหนดให้มแี ผนการลดปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ ๒๐-๒๒ ผ่านการดาเนินการ (๑) การหลีกเลี่ยง (Avoid) การเดินทางที่ไกลเกินความจาเป็นและลด
ระยะทางในการเดินทาง (๒) เปลี่ยนรูปแบบ (Shift) ของการขนส่งไปสู่รูปแบบที่ยั่งยืน (๓) ปรับปรุง (Improve) มาตรฐานต่าง ๆ ของ
ภาคการขนส่งทางถนน โดยการนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ และ (๔) เพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและสุขภาพในภาคการขนส่ง
๒. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายพิชิต อัคราทิตย์) พร้อมคณะได้เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการ
และขนส่ง สปป.ลาว (นาย Bounchanh Sinthavong) โดยนาย Bounchanh ได้แสดงความขอบคุณกระทรวงคมนาคมและสานักงาน
ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ที่ให้ความช่วยเหลือ สปป.ลาว ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ต่าง ๆ อาทิ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ซึ่งอานวยความสะดวกในการเดินทางและการท่องเที่ยวแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ อีกทั้งยัง
เป็นการส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวด้านการค้าและการลงทุนในระดับอนุภมู ภิ าค

คณะรัฐมนตรีมีมติให้คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๕๖ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สาโรง รับ
ความเห็นของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับกรณีที่กิจการร่วมค้าบีเอสอาร์ (BSR Joint Venture : BSR JV) ได้ยื่น
เอกสารข้อเสนอซองที่ ๓ (ข้อเสนออื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการให้บริการและการดาเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย) ว่า ข้อเสนอดังกล่าวเป็นส่วนที่เพิ่มเติมจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙
และได้มีการนาข้อเสนอดังกล่าวมากาหนดไว้เป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข ๑๑ ของร่างสัญญาร่วมลงทุนของทั้งสอง
โครงการ ซึ่งข้อ ๓๘ ของร่างสัญญาร่วมลงทุนให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาและมีผลผูกพันเช่นเดียวกับสัญญา แต่เนื่องจาก
ข้อเสนอซองที่ ๓ ดังกล่าว ยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนและอาจมีผลกระทบต่อการดาเนินโครงการในอนาคต ดังนั้น ในชั้นนี้
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงเห็นว่าไม่ควรนาข้อเสนอดังกล่าวมากาหนดไว้เป็นเอกสารแนบท้ายของร่างสัญญาร่วม
ลงทุน ไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างสัญญาร่วมลงทุน โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี และโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สาโรง ตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และให้
นาเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป

มติคณะรัฐมนตรีทเี่ กี่ยวข้องกับกระทรวงคมนำคม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
เรื่อง
09/05/2560

ผลการคัดเลือกเอกชน
และร่างสัญญาร่วม
ลงทุน โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วง
แคราย - มีนบุรี และ
โครงการรถไฟฟ้าสายสี
เหลือง ช่วงลาดพร้าว สาโรง ของการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย (สายสี
ชมพู)

16/05/2560
การก่อหนี้ผูกพันข้าม
ปีงบประมาณสาหรับ
รายการงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2560 ที่มีวงเงินรวม
ตั้งแต่ 1,000 ล้าน
บาทขึ้นไป รายการจ้าง
เหมาก่อสร้างศูนย์
เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการ
ขนส่งสินค้าเชียงของ
จังหวัดเชียงราย ระยะที่
1

สรุปประเด็นสำคัญ
คณะรัฐมนตรีมีมติให้คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๕๖ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สาโรง รับ
ความเห็นของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับกรณีที่กิจการร่วมค้าบีเอสอาร์ (BSR Joint Venture : BSR JV) ได้ยื่น
เอกสารข้อเสนอซองที่ ๓ (ข้อเสนออื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการให้บริการและการดาเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย) ว่า ข้อเสนอดังกล่าวเป็นส่วนที่เพิ่มเติมจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙
และได้มีการนาข้อเสนอดังกล่าวมากาหนดไว้เป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข ๑๑ ของร่างสัญญาร่วมลงทุนของทั้งสอง
โครงการ ซึ่งข้อ ๓๘ ของร่างสัญญาร่วมลงทุนให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาและมีผลผูกพันเช่นเดียวกับสัญญา แต่เนื่องจาก
ข้อเสนอซองที่ ๓ ดังกล่าว ยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนและอาจมีผลกระทบต่อการดาเนินโครงการในอนาคต ดังนั้น ในชั้นนี้
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงเห็นว่าไม่ควรนาข้อเสนอดังกล่าวมากาหนดไว้เป็นเอกสารแนบท้ายของร่างสัญญาร่วม
ลงทุน ไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างสัญญาร่วมลงทุน โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี และโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สาโรง ตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และให้
นาเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสาหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ของกรมการขนส่งทางบก รายการจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูป
แบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย ระยะที่ ๑ ในวงเงิน ๑,๓๖๐ ล้านบาท โดยก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
ตั้งแต่ปงี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
๒. ให้กระทรวงคมนาคม (กรมการขนส่งทางบก) รับความเห็นของสานักงบประมาณที่เห็นควรให้กระทรวง
คมนาคม (กรมการขนส่งทางบก) จะต้องเร่งดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคานึงถึงความประหยัด ความคุ้มค่า และประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับเป็นสาคัญ ไป
ดาเนินการอย่างเคร่งครัดต่อไป
๓. ให้กระทรวงคมนาคมได้รับการยกเว้นการปฏิบตั ิตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ (เรื่อง
มาตรการสนับสนุนการเบิกจ่ายของภาครัฐในไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๕๙ และเรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) ด้วย

มติคณะรัฐมนตรีทเี่ กี่ยวข้องกับกระทรวงคมนำคม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
เรื่อง
23/05/2560

สรุปประเด็นสำคัญ
คณะรัฐมนตรีมมี ติ ดังนี้
๑. อนุมตั หิ ลักการร่างพระราชกาหนดเรือไทย พ.ศ. .... และร่างพระราชกาหนดการเดินเรือ พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ มีสาระสาคัญเป็นการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วย
เรือไทย และกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้าไทยทัง้ ระบบ โดยมีการปรับปรุงโครงสร้างของกฎหมายตามหลักการเรื่องรัฐเจ้าของธง (Flag State Jurisdiction) กาหนด
บทบัญญัตเิ รื่องการกากับดูแลกองเรือไทย ระบบทะเบียนเรือไทย การจดทะเบียนเรือไทย การโอนกรรมสิทธิ์เรือไทย การตรวจสภาพเรือไทย การจัดการความปลอดภัยและการ
รักษาความปลอดภัยของเรือและอุปกรณ์ประจาเรือ การจดทะเบียนจานองและบุริมสิทธิเหนือเรือไทย การจานองเรือทีอ่ ยูร่ ะหว่างการต่อ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
เรือไทย รวมถึงคนประจาเรือและการจัดคนเข้าทาการในเรือ และปรับปรุงโครงสร้างของกฎหมายตามหลักการเรื่องรัฐชายฝั่ง (Coastal State Jurisdiction) และรัฐเมืองท่า
(Port State Jurisdiction) ให้มคี วามทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ตามทีก่ ระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทเี่ ห็นว่า ในการตราพระราชกาหนดฯ
ควรพิจารณาและคานึงถึงความสอดคล้องตามข้อเสนอแนะของผู้แทนสหภาพยุโรป และการรองรับพันธกรณีตามอนุสัญญาระหว่างประเทศทีไ่ ทยเป็นภาคีแล้วและทีจ่ ะเข้าเป็น
ภาคีในอนาคตอย่างครบถ้วน เพือ่ ป้องกันหรือลดโอกาสในการถูกบ่งชี้ขอ้ บกพร่องจากการตรวจประเมินข้างต้นได้ ไปประกอบการพิจารณา และให้พิจารณาความเหมาะสมของ
รูปแบบในการตรากฎหมายด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทเี่ ห็นควรพิจารณาเตรียมความพร้อมด้าน
บุคลากรและเทคโนโลยีทจี่ าเป็นต่อการปฏิบัตหิ น้าที่ ประสานงานร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น กรมประมง เป็นต้น อย่างใกล้ชิด เพือ่ ให้การดาเนินการตามพระราชกาหนดฯ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มสี ่วนเกีย่ วข้องทราบและปฏิบัตติ ามอย่างเคร่งครัดเมือ่ มีการบังคับใช้พระราชกาหนดฯ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๓. อนุมตั ใิ ห้ถอนร่างพระราชกาหนดแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตเิ รือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ พ.ศ. .... และร่างพระราชกาหนดแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตกิ าร
เดินเรือในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ตามมติคณะรัฐมนตรี (๗ มีนาคม ๒๕๖๐) ทีอ่ ยูร่ ะหว่างการตรวจพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ตามทีก่ ระทรวงคมนาคมเสนอ

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่
ร่างประกาศสานัก
ตาบลเขาคันทรง อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นกรณีที่มีความจาเป็นโดยเร่งด่วน มีสาระสาคัญเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่ง
นายกรัฐมนตรี เรื่อง
ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีอานาจวางเงินค่าทดแทน เข้าครอบครอง หรือใช้อสังหาริมทรัพย์ และส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง
กาหนดให้การเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงชนบท ชบ. ๓๐๒๗ สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๓๘ กับทางหลวงชนบท ชบ. ๓๐๒๗
อสังหาริมทรัพย์ใน
ให้เป็นไปตามแผนการที่กาหนดไว้ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุ
ท้องที่ตาบลเขาคันทรง บัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
อาเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี เป็นกรณีที่มี
ความจาเป็นโดยเร่งด่วน

30/05/2560

มติคณะรัฐมนตรีทเี่ กี่ยวข้องกับกระทรวงคมนำคม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
เรื่อง
30/05/2560
ผลการคัดเลือกเอกชน
และร่างสัญญาร่วม
ลงทุน โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วง
แคราย - มีนบุรี และ
โครงการรถไฟฟ้าสายสี
เหลือง ช่วงลาดพร้าว สาโรง ของการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย

สรุปประเด็นสำคัญ
คณะรัฐมนตรีมมี ติ ดังนี้
๑. รับทราบตามที่เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาชี้แจงเพิ่มเติมว่า ร่างสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี และโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สาโรง ที่กระทรวงคมนาคมเสนอในครัง้ นี้ คณะกรรมการตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของ
รัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ ได้ดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งได้พิจารณาแก้ไข
สัญญาฯ ตามความเห็นของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (เรือ่ ง ผลการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วม
ลงทุน โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สาโรง ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย)
เรียบร้อยแล้ว จึงอยู่ในอานาจของคณะรัฐมนตรีที่จะพิจารณาเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาฯ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอได้
๒. เห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาฯ และให้สานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะการก่อหนี้ผูกพันข้ามปี ตามนัย
มาตรา ๒๓ วรรค ๔ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ กี ารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยยกเว้นการปฏิบัตติ ามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์
๒๕๕๒ เรือ่ ง หลักเกณฑ์การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ และมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยสามารถก่อหนี้ผูกพันล่วงหน้า
เกินกว่า ๕ ปีได้ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
๓. ให้กระทรวงคมนาคมและการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรับความเห็นของสานักงานนโยบายรัฐวิสาหกิจ สานักงบประมาณ และสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อาทิ การเร่งจัดทาแผนการส่งมอบพื้นที่และมีกลไกในการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถ
ส่งมอบพื้นที่ได้ตามแผนดังกล่าว การพิจารณาแนวทางการจัดเก็บค่าโดยสารและการกาหนดอัตราค่าโดยสารของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ และโครงการรถไฟฟ้า
สายสีเหลืองฯ และโครงการอื่น ๆ ให้สอดคล้องกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ระบบตั๋วร่วม (Common Ticket) และการใช้อตั ราค่าโดยสารร่วม (Common Fare) ใน
อนาคตอันใกล้ การกาหนดกลไกการกากับสัญญาให้ผู้รับสัมปทานมีการลงทุนจัดหาและบารุงรักษาระบบไฟฟ้าและรถไฟฟ้า รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานตลอดอายุโครงการ
เป็นไปตามสมมติฐานที่ได้ประมาณการไว้ในเอกสารข้อเสนอของผู้รับสัมปทาน และการกาหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของระดับการให้บริการในแต่ละด้านที่ชดั เจน
ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๔. ให้กระทรวงคมนาคม การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการที่รับผิดชอบดาเนินการให้ถกู ต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
๕. ให้กระทรวงคมนาคมได้รับการยกเว้นการปฏิบัตติ ามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรือ่ ง การเสนอเรือ่ งเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี)
ในการเสนอเรือ่ งนี้

มติคณะรัฐมนตรีทเี่ กี่ยวข้องกับกระทรวงคมนำคม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
เรื่อง
30/05/2560
ผลการคัดเลือกเอกชน
และร่างสัญญาร่วม
ลงทุน โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วง
แคราย - มีนบุรี และ
โครงการรถไฟฟ้าสายสี
เหลือง ช่วงลาดพร้าว สาโรง ของการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย

สรุปประเด็นสำคัญ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบตามที่เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาชี้แจงเพิ่มเติมว่า ร่างสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสี
ชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สาโรง ที่กระทรวงคมนาคมเสนอในครั้งนี้
คณะกรรมการตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ โครงการรถไฟฟ้า
สายสีชมพูฯ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ ได้ดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งได้พจิ ารณา
แก้ไขสัญญาฯ ตามความเห็นของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
(เรื่อง ผลการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้า
สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สาโรง ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย) เรียบร้อยแล้ว จึงอยู่ในอานาจของ
คณะรัฐมนตรีที่จะพิจารณาเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาฯ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอได้
๒. เห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาฯ และให้สานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ในลักษณะการก่อหนี้ผูกพันข้ามปี ตามนัยมาตรา ๒๓ วรรค ๔ แห่งพระราชบัญญัติวธิ กี ารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม โดยยกเว้นการปฏิบตั ิตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์การก่อหนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณ และมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยสามารถก่อหนี้ผูกพัน
ล่วงหน้าเกินกว่า ๕ ปีได้ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
๓. ให้กระทรวงคมนาคมและการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรับความเห็นของสานักงานนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ สานักงบประมาณ และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อาทิ การเร่งจัดทา
แผนการส่งมอบพื้นที่และมีกลไกในการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถส่งมอบพื้นที่ได้ตามแผนดังกล่าว
การพิจารณาแนวทางการจัดเก็บค่าโดยสารและการกาหนดอัตราค่าโดยสารของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ และโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ และโครงการอื่น ๆ ให้สอดคล้องกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ระบบตั๋วร่วม (Common Ticket)
และการใช้อัตราค่าโดยสารร่วม (Common Fare) ในอนาคตอันใกล้ การกาหนดกลไกการกากับสัญญาให้ผู้รับสัมปทานมีการ
ลงทุนจัดหาและบารุงรักษาระบบไฟฟ้าและรถไฟฟ้า รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานตลอดอายุโครงการเป็นไปตามสมมติฐานที่ได้
ประมาณการไว้ในเอกสารข้อเสนอของผู้รับสัมปทาน และการกาหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของระดับการให้บริการในแต่
ละด้านที่ชัดเจน ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๔. ให้กระทรวงคมนาคม การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการที่รับผิดชอบดาเนินการ
ให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักความโปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
๕. ให้กระทรวงคมนาคมได้รับการยกเว้นการปฏิบตั ิตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง
การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

มติคณะรัฐมนตรีทเี่ กี่ยวข้องกับกระทรวงคมนำคม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
เรื่อง
30/05/2560
ขออนุมัติขยายกรอบ
วงเงินงบประมาณและ
ระยะเวลาก่อหนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณ
โครงการก่อสร้างทาง
เลี่ยงเมืองแม่สอดพร้อม
สะพานข้ามแม่น้าเมย
แห่งที่ 2 จังหวัดตาก
ของกรมทางหลวง

สรุปประเด็นสำคัญ
คณะรัฐมนตรีมมี ติ
๑. อนุมตั ติ ามความเห็นของสานักงบประมาณ ดังนี้
๑.๑ อนุมตั ขิ ยายกรอบวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองแม่สอดพร้อมสะพานข้ามแม่น้าเมยแห่งที่ ๒ จังหวัดตาก ของกรมทางหลวง
จากวงเงินเดิม ๓,๙๐๐ ล้านบาท ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘ เป็นวงเงิน ๔,๒๖๗.๕๗๐๐ ล้านบาท
๑.๒ อนุมตั กิ ารก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการงานก่อสร้างอาคารด่าน BORDER CONTROL FACLITIES (BCF) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘พ.ศ. ๒๕๖๒ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๑๘๗.๕๖๖๘ ล้านบาท เป็นกรณีเฉพาะราย ตามนัยมาตรา ๒๓ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ กี ารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
๑.๓ สาหรับงบประมาณในการดาเนินโครงการฯ กรมทางหลวงได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-พ.ศ. ๒๕๖๐ ไว้แล้ว
จานวน ๓,๒๙๒ ล้านบาท โดยสานักงบประมาณได้เสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รองรับไว้แล้ว จานวน ๑๒๗ ล้านบาท ส่วนที่ขาดอีก
จานวน ๘๔๘.๕๗๐๐ ล้านบาท ให้กรมทางหลวงเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามความจาเป็นและเหมาะสมต่อไป
๑.๔ ให้กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวงขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณตามนัยระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถกู ต้องครบถ้วน โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
ทางราชการและประชาชนที่จะได้รับเป็นสาคัญด้วย
๒. ให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรประสานกับ
เมียนมาในการพิจารณาหารือรูปแบบและแนวทางที่จะเปิดใช้ทางเลี่ยงเมืองและสะพานข้ามแม่น้าเมยแห่งที่ ๒ ที่ได้กอ่ สร้างแล้วเสร็จไปพลางก่อนในช่วงที่ยงั อยู่ระหว่าง
ก่อสร้างอาคารด่าน BCF เพื่อรองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าข้ามแดนระหว่างไทยกับเมียนมาในแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic
Corridor) ซึ่งจะช่วยให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๓. ในการริเริม่ แผนงาน/โครงการต่าง ๆ ในอนาคต ให้กระทรวงคมนาคมถือปฏิบัตติ ามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ (เรือ่ ง การพิจารณา
และตรวจสอบความพร้อมในการดาเนินการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและการตรวจสอบข้อมูลผู้ละทิ้งงานราชการ) อย่างเคร่งครัดด้วย

มติคณะรัฐมนตรีทเี่ กี่ยวข้องกับกระทรวงคมนำคม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
เรื่อง
30/05/2560
ขอปรับปรุง
องค์ประกอบและ
อานาจหน้าที่
คณะกรรมการที่แต่งตั้ง
โดยมติคณะรัฐมนตรี
จานวน 3 คณะ

สรุปประเด็นสำคัญ
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบและอานาจหน้าที่คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีของกระทรวง
คมนาคม จานวน ๓ คณะ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยให้มผี ลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมมี ติ (๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐) เป็นต้นไป
ดังนี้
๑. คณะกรรมการผู้แทนรัฐบาลเพื่อพิจารณาทาความตกลงเกี่ยวกับการขนส่งทางบกกับรัฐบาลต่างประเทศเป็นประจา
๑.๑ ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการ ลาดับที่ ๗ จาก ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็น ผู้แทนกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา
๑.๒ ปรับปรุงอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ให้สอดคล้องและครอบคลุมการดาเนินงานในปัจจุบนั รวมทั้งความตกลง
ด้านการขนส่งทางบกที่ประเทศไทยจะจัดทากับรัฐบาลต่างประเทศอื่น ๆ ในอนาคต
๒. คณะกรรมการอานวยความสะดวกการขนส่งแห่งชาติ โดยปรับปรุงอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ให้สอดคล้องและ
ครอบคลุมการดาเนินงานในปัจจุบนั รวมทั้งการดาเนินการตามความตกลงด้านการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศที่ประเทศไทยจะเข้า
ร่วมเป็นภาคีความตกลงภายใต้กรอบอนุภมู ภิ าคลุ่มแม่น้าโขงในอนาคต สาหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการคงเดิม
๓. คณะกรรมการประสานการขนส่งผ่านแดนแห่งชาติ
๓.๑ ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการ ลาดับที่ ๑๖ จาก ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็น
ผู้แทนกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๓.๒ ปรับปรุงอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ให้สอดคล้องและครอบคลุมการดาเนินงานในปัจจุบนั รวมทั้งการ
ดาเนินการตามความตกลงด้านการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงภายใต้กรอบอาเซียน
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ขอทบทวนมติ
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ
โครงการพัฒนาเคหะ
ชุมชนคลองเตย ระยะที่
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สรุปประเด็นสำคัญ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับโครงการพัฒนาเคหะชุมชนคลองเตย ระยะที่ ๓ ซึ่งเดิมมี
วัตถุประสงค์ที่จะแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยให้กับชาวชุมชนแออัด เพื่อให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยสามารถนาอาคารแฟลต
ดังกล่าวมาบริหารจัดการด้านที่อยู่อาศัยให้แก่พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยให้การ
ท่าเรือแห่งประเทศไทยคัดเลือกพนักงานชั้นผู้น้อยที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิข์ องตนเองเข้าพักในอาคารแฟลต ๒๖-๒๙
จานวน ๖๒๐ หน่วยเป็นลาดับแรก ตามความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งนี้
ในการดาเนินโครงการที่อยู่อาศัยในอนาคต ให้สารวจความต้องการของชุมชนก่อนดาเนินการ และเสนอผลการสารวจ
ประกอบการพิจารณาอนุมัติโครงการตามความเห็นของสานักงบประมาณด้วย
๒. ให้กระทรวงคมนาคม โดยการท่าเรือแห่งประเทศไทยเร่งพิจารณาจัดทาแผนการบริหารจัดการชุมชนแออัดใน
ปัจจุบนั ให้มีความชัดเจนและเหมาะสมตามความเห็นของกระทรวงการคลัง รวมทั้งกาหนดมาตรการไม่ให้เกิดการบุกรุกที่ดิน
ว่างเปล่าขึ้นอีก ตามความเห็นของกระทรวงมหาดไทย และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
โดยให้มุ่งเน้นการทาความเข้าใจกับชาวชุมชนอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงด้วย
๓. ให้กระทรวงคมนาคม โดยการท่าเรือแห่งประเทศไทยร่วมกับการเคหะแห่งชาติ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน) กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้มี
รายได้น้อยของรัฐบาลโครงการอื่น เช่น โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง โครงการบ้านประชารัฐ เป็นต้น เพื่อให้ชาวชุมชนมี
ทางเลือกที่อยู่อาศัยที่หลากหลายและตรงกับความต้องการของชาวชุมชนมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณ
เป็นไปอย่างคุ้มค่าต่อไป

มติคณะรัฐมนตรีทเี่ กี่ยวข้องกับกระทรวงคมนำคม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
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ขอความเห็นชอบร่าง
บันทึกความร่วมมือด้าน
ระบบราง ระหว่าง
กระทรวงคมนาคมแห่ง
ราชอาณาจักรไทย และ
กระทรวงที่ดิน
โครงสร้างพื้นฐาน การ
ขนส่ง และ การ
ท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น

สรุปประเด็นสำคัญ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. เห็นชอบและอนุมัติตามทีก่ ระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือด้านระบบราง ระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงทีด่ ิน
โครงสร้างพืน้ ฐาน การขนส่ง และการท่องเทีย่ วแห่งญีป่ นุ่ (Memorandum of Cooperation between the Ministry of Transport of
the Kingdom of Thailand and the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism of Japan on the Railway
Sector : MLIT) มีสาระสาคัญเป็นการปรับปรุงประเด็นความร่วมมือเดิมทัง้ ๕ ด้าน ได้แก่ (๑) การพัฒนารถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพฯเชียงใหม่ (๒) การพัฒนาเส้นทางรถไฟตามแนวเศรษฐกิจด้านใต้ (๓) การให้บริการขนส่งสินค้าทางรถไฟ (๔) การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนว
เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) และ (๕) ระบบการขนส่งมวลชนทางราง ให้สอดคล้องกับความคืบหน้าในการ
ดาเนินการในปัจจุบัน และเพิม่ เติมประเด็นความร่วมมือใหม่อกี ๓ ด้าน ได้แก่ (๑) แผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะที่ ๒ (๒) การพัฒนาพืน้ ทีส่ ถานีกลางบางซื่อ และ (๓) ความร่วมมือเพิม่ เติมสาหรับรถไฟความเร็วสูง
๑.๒ อนุมัติให้รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม หรือผู้ทไี่ ด้รบั มอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยสาหรับการลงนามดังกล่าว
๑.๓ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือมอบอานาจเต็ม (Full Powers) ให้รฐั มนตรีวา่ การกระทรวง
คมนาคมหรือผู้แทนสาหรับการลงนามดังกล่าว
๒. หากมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความร่วมมือฯ ในส่วนทีไ่ ม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขดั กับหลักการทีค่ ณะรัฐมนตรีได้
ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงคมนาคมดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทัง้ ให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่
ประเทศไทยได้รบั จากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๓๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือ
สัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ)
๓. ให้กระทรวงคมนาคมได้รบั การยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่อง
เร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี ) ในการเสนอเรื่องนี้

