มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เรื่อง
06/06/2560 คณะรัฐมนตรีมมี ติ
ขออนุมัติให้
ดำเนินโครงกำร
ทำงพิเศษสำย
พระรำม 3 ดำวคะนอง - วง
แหวนรอบนอก
กรุงเทพมหำนคร
ด้ำนตะวันตก
ของกำรทำง
พิเศษแห่ง
ประเทศไทย
(เอกสำรรอกำร
แก้ไข)

สรุปประเด็นสาคัญ

๑. อนุมตั ติ ำมที่กระทรวงคมนำคมเสนอ ดังนี้
๑.๑ อนุมตั ใิ ห้กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ดำเนินโครงกำรทำงพิเศษสำยพระรำม ๓-ดำวคะนอง-วงแหวนรอบ
นอกกรุงเทพมหำนครด้ำนตะวันตก วงเงินลงทุนรวม ๓๑,๒๔๔ ล้ำนบำท ประกอบด้วย ค่ำจัดกรรมสิทธิท์ ี่ดนิ จำนวน ๘๐๗ ล้ำนบำท และ
ค่ำก่อสร้ำง จำนวน ๓๐,๔๓๗ ล้ำนบำท
๑.๒ อนุมตั ใิ ห้รัฐอุดหนุนค่ำจัดกรรมสิทธิท์ ี่ดนิ ทั้งหมด วงเงินรวม ๘๐๗ ล้ำนบำท
๑.๓ อนุมตั ใิ ห้ กทพ. ใช้แหล่งเงินลงทุนโครงกำรจำกกำรระดมทุนผ่ำนกองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่ออนำคตประเทศไทย
(Thailand Future Fund : TFF) เพื่อเป็นค่ำก่อสร้ำง โดยให้กระทรวงกำรคลังและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องไปพิจำรณำดำเนินกำรในส่วนที่
เกี่ยวข้องตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภำคม ๒๕๖๐ เกี่ยวกับกำรระดมทุนผ่ำนกองทุนรวม TFF ของ กทพ. ต่อไป
๑.๔ อนุมตั หิ ลักกำรร่ำงพระรำชกฤษฎีกำกำหนดเขตที่ดนิ ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตรำษฎร์บรู ณะ
กรุงเทพมหำนคร พ.ศ. .... ตำมโครงกำรทำงพิเศษสำยพระรำม ๓-ดำวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหำนครด้ำนตะวันตก
๒. ในส่วนของร่ำงพระรำชกฤษฎีกำกำหนดเขตที่ดนิ ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตรำษฎร์บรู ณะ กรุงเทพมหำนคร พ.ศ.
.... ตำมโครงกำรทำงพิเศษสำยพระรำม ๓-ดำวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหำนครด้ำนตะวันตก ให้ส่งสำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำตรวจพิจำรณำ แล้วดำเนินกำรต่อไปได้
๓. ให้กระทรวงคมนำคม โดย กทพ. ปฏิบตั ติ ำมมติคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภำคม ๒๕๕๙ อย่ำง
เคร่งครัด ทั้งนี้ ในส่วนของโครงกำรฯ ในช่วง กม. ๑๓+๐๐๐ ถึง กม. ๑๑+๒๐๐ ระยะทำงประมำณ ๑.๘ กิโลเมตร ซึ่งเชื่อมต่อกับโครงกำร
ทำงยกระดับบนทำงหลวงหมำยเลข ๓๕ (ธนบุรี-ปำกท่อ) นั้น ให้ กทพ. ประสำนงำนกับกรมทำงหลวงเพื่อเร่งรัดกำรดำเนินกำรในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงกำรฯ ในช่วงดังกล่ำวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เป็นไปตำมขั้นตอนของกฎหมำย
ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ก่อนดำเนินกำรก่อสร้ำงโครงกำรตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ
๔. ให้กระทรวงคมนำคม และ กทพ. รับควำมเห็นของกระทรวงกำรคลัง คณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
สำนักงบประมำณ และสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำที่เห็นควรให้ กทพ. คำนึงถึงกำรบูรณำกำรกำรใช้พื้นที่ร่วมกันของกรมทำงหลวง
เพื่อลดควำมซ้ำซ้อนและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเร่งพิจำรณำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรทำงพิเศษศรีรัชที่จะสิ้นสุดสัญญำ
สัมปทำนในปี ๒๕๖๓ ให้เกิดควำมชัดเจนโดยเร็ว และเห็นควรให้กระทรวงคมนำคมเตรียมกำรบริหำรจัดกำรจรำจรในพื้นที่
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑลภำยหลังจำกที่กอ่ สร้ำงโครงข่ำยระบบขนส่งมวลชนทำงรำง ๑๐ เส้นทำงแล้วเสร็จ เป็นต้น ไปพิจำรณำ
ประกอบกำรดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๕. ให้ กทพ. เร่งรัดกำรดำเนินโครงกำรฯ และประสำนงำนกับกระทรวงกำรคลังอย่ำงใกล้ชิด เพื่อให้กำรระดมทุนผ่ำนกองทุน
รวม TFF และแผนดำเนินกำรก่อสร้ำงโครงกำรสอดคล้องกัน รวมทั้งให้กระทรวงกำรคลังหำรือร่วมกับ กทพ. เพื่อพิจำรณำมำตรกำรหรือ
แนวทำงในกำรลดผลกระทบจำกกำรระดมทุนผ่ำนกองทุนรวม TFF ให้ได้ข้อยุตโิ ดยเร็ว โดยนำข้อเสนอของ กทพ. ไปประกอบกำรพิจำรณำ
ต่อไปด้วย
๖. ให้กระทรวงคมนำคม และ กทพ. เร่งเตรียมกำรในส่วนของโครงกำรทำงด่วนขั้นที่ ๓ สำยเหนือตอน N2 และ E-W
Corridor ด้ำนตะวันออกให้แล้วเสร็จโดยเร็วตำมระเบียบ ข้อกฎหมำย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นไปตำมแนวทำงของมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภำคม ๒๕๖๐ [เรื่อง กำรระดมทุนผ่ำนกองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่ออนำคตประเทศไทย (Thailand
Future Fund)]

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เรื่อง
สรุปประเด็นสาคัญ
06/06/2560 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติให้องค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กู้เงินเพื่อเสริมสภำพคล่องสำหรับกำรดำเนินโครงกำรตำม
ขออนุมัติกู้เงิน มำตรกำรลดภำระค่ำครองชีพประชำชน (รถเมล์ฟรี) และเงินอุดหนุนบริกำรสำธำรณะ (PSO) ปีงบประมำณ ๒๕๖๐ จำนวนรวม
เพื่อเสริมสภำพ ๑,๗๗๗.๒๐๒ ล้ำนบำท และให้กระทรวงกำรคลังเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ รวมทั้งพิจำรณำวิธกี ำรกู้เงิน เงือ่ นไข และรำยละเอียด
ต่ำง ๆ ในกำรกู้เงิน ตำมที่กระทรวงคมนำคมเสนอ
คล่องสำหรับ
๒. ให้กระทรวงคมนำคม โดย ขสมก. และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรับควำมเห็นของกระทรวงกำรคลังและสำนัก
กำรดำเนิน
โครงกำรตำม งบประมำณเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรบริกำรสำธำรณะของ ขสมก. และกำรบริหำรหนี้สินของ ขสมก. ตลอดจนกำรปรับปรุง
ขั้นตอนกำรขอรับกำรจัดสรรเงินงบประมำณสำหรับกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรรถเมล์ฟรี และ PSO ให้สอดคล้องกับ
มำตรกำรลด
ภำระค่ำครอง ระยะเวลำกำรชำระค่ำใช้จ่ำยภำยในปีงบประมำณนั้น ๆ เพื่อลดปัญหำกำรชำระค่ำใช้จ่ำยล่ำช้ำที่ทำให้เกิดหนี้ค้ำงชำระและค่ำ
ชีพประชำชน เบี้ยปรับค้ำงชำระ ไปพิจำรณำดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
(รถเมล์ฟรี) และ
เงินอุดหนุน
บริกำรสำธำรณะ
(PSO)
ปีงบประมำณ
2560 ของ
องค์กำรขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ
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เรื่อง
13/06/2560
ร่ำงกฎกระทรวง
กำหนด
หลักเกณฑ์
วิธกี ำร และ
เงือ่ นไขเกี่ยวกับ
กำรประกัน พ.ศ.
....

สรุปประเด็นสาคัญ
คณะรัฐมนตรีมมี ติ ดังนี้
๑. อนุมตั หิ ลักกำรร่ำงกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรประกัน พ.ศ. .... มีสำระสำคัญเป็น
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขเกี่ยวกับจัดให้มกี ำรประกันสำหรับควำมรับผิดของผู้ขนส่งที่ดำเนินกำรรับขนทำงอำกำศภำยใน เข้ำ
มำใน หรือออกไปนอกรำชอำณำจักร ตำมที่กระทรวงคมนำคมเสนอ และให้ส่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำตรวจพิจำรณำ แล้ว
ดำเนินกำรต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงคมนำคมรับควำมเห็นของสำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติที่เห็นควรให้
กระทรวงคมนำคมหำรือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องพิจำรณำถึงควำมเป็นไปได้และแนวทำงที่เหมำะสมในกำรกำหนดควำมรับผิดชอบของผู้
ขนส่งให้ครอบคลุมถึงบุคคลที่สำมจำกกำรดำเนินกำรรับขนทำงอำกำศ ในกรณีบคุ คลที่สำมถึงแก่ควำมตำย ได้รับอันตรำย หรือทรัพย์สิน
เสียหำยด้วย อันจะเป็นกำรยกระดับมำตรฐำนด้ำนกำรขนส่งทำงอำกำศของประเทศไทย ไปพิจำรณำดำเนินกำรต่อไปด้วย

13/06/2560 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้งข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ สังกัดกระทรวงคมนำคม ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง
สำนักงำนปลัดกระทรวง จำนวน ๓ รำย ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทน
ตำแหน่งที่วำ่ ง ตำมที่กระทรวงคมนำคมเสนอ ดังนี้
กำรแต่งตั้ง
๑. นำยอำนนท์ เหลืองบริบรู ณ์
ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง สำนักงำนปลัดกระทรวง
ข้ำรำชกำรพล
๒. นำยสรำวุธ ทรงศิวไิ ล
ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง สำนักงำนปลัดกระทรวง
เรือนสำมัญ
๓. นำงอัมพวัน วรรณโก
ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง สำนักงำนปลัดกระทรวง
ประเภทบริหำร
ระดับสูง
(กระทรวง
คมนำคม)
(จำนวน 3 รำย
1. นำยอำนนท์
เหลืองบริบรู ณ์
ฯลฯ)
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เรื่อง

สรุปประเด็นสาคัญ
20/06/2560 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทรำบสรุปผลกำรประชุมร่วมระดับรัฐมนตรีของบันทึกควำมเข้ำใจโตเกียวและปำรีสว่ำด้วยกำรตรวจและ
สรุปผลกำร
ควบคุมเรือในฐำนะรัฐเจ้ำของท่ำ ครั้งที่ ๓ (Third Joint Ministerial Conference of the Paris and Tokyo Memoranda of
ประชุมร่วม
Understanding on Port State Control) ระหว่ำงวันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๐-๖ พฤษภำคม ๒๕๖๐ ณ ประเทศแคนำดำ
ระดับรัฐมนตรี โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคมเป็นตัวแทนเข้ำร่วมกำรประชุมฯ ตำมที่กระทรวงคมนำคมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
ของบันทึกควำม
๑. รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคมได้กล่ำวถ้อยแถลงสรุปว่ำ ประเทศไทยได้พยำยำมปรับปรุงประสิทธิภำพ
เข้ำใจโตเกียว กำรดำเนินงำนให้เป็นไปตำมมำตรฐำนและข้อบังคับขององค์กำรทำงทะเลระหว่ำงประเทศ (International Maritime
และปำรีสว่ำ
Organization : IMO) และได้เข้ำร่วมเป็นภำคีอนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรป้องกันมลพิษจำกเรือของ IMO ซึ่งเป็น
ด้วยกำรตรวจ มำตรกำรหลักด้ำนกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทำงทะเล และเข้ำเป็นภำคีอนุสัญญำว่ำด้วยแรงงำนทำงทะเล (Maritime Labour
และควบคุมเรือ Convention : MLC) ขององค์กรแรงงำนระหว่ำงประเทศ และประเทศไทยจะสนับสนุนกำรดำเนินงำนภำยใต้บนั ทึกควำม
ในฐำนะรัฐ
เข้ำใจฯ ต่อไป
เจ้ำของท่ำ ครั้งที่
๒. ที่ประชุมได้รับรองปฏิญญำร่วมระดับรัฐมนตรีของกำรประชุมร่วมระดับรัฐมนตรีของบันทึกควำมเข้ำใจโตเกียว
3
และปำรีสว่ำด้วยกำรตรวจและควบคุมเรือในฐำนะรัฐเจ้ำของท่ำ ครั้งที่ ๓ โดยรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคมได้ร่วมลง
นำมด้วย
๓. รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคมได้หำรือกับรัฐมนตรีขนส่งจำกประเทศต่ำง ๆ เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์
เวียดนำม ญี่ปุ่น โดยได้เน้นย้ำที่จะสำนต่อควำมร่วมมือกันต่อไปในอนำคต และได้ขอรับกำรสนับสนุนจำกประเทศต่ำง ๆ ในกำร
สมัครเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นสมำชิกคณะมนตรี IMO ของประเทศไทย สำหรับวำระ ค.ศ. ๒๐๑๘-๒๐๑๙ ทั้งนี้ รัฐมนตรีขนส่ง
เปรูยินดีสนับสนุนประเทศไทยในกำรเลือกตั้งเป็นสมำชิกคณะมนตรี IMO

20/06/2560
รำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนตำม
แผนปฏิบตั ิกำร
ป้องกันอุบตั ิเหตุ
และอำนวย
ควำมสะดวกใน
กำรเดินทำงช่วง
เทศกำล
สงกรำนต์
2560 ของ
กระทรวง
คมนำคม

คณะรัฐมนตรีมมี ติรับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบตั กิ ำรป้องกันอุบตั เิ หตุและอำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำงช่วง
เทศกำลสงกรำนต์ ๒๕๖๐ ของกระทรวงคมนำคม ระหว่ำงวันที่ ๕-๑๘ เมษำยน ๒๕๖๐ มีสำระสำคัญเกี่ยวกับผลกำรดำเนินมำตรกำร
ป้องกันและลดอุบตั เิ หตุในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ ๒๕๖๐ สรุปสถิตกิ ำรเกิดอุบตั เิ หตุช่วงเทศกำลสงกรำนต์ ๒๕๖๐ รวมทั้งกำรให้บริกำรและ
อำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำงของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงคมนำคม ซึ่งผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบตั กิ ำรดังกล่ำวส่งผลให้มี
สถิตอิ บุ ตั เิ หตุร้ำยแรงที่ส่งผลให้เกิดควำมสูญเสียในชีวิตลดลงอย่ำงมีนยั สำคัญ และกระทรวงคมนำคมจะได้ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินกำรป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทำงถนนอย่ำงต่อเนื่องตลอดทั้งปี ตำมที่กระทรวงคมนำคมเสนอ

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เรื่อง
7/06/2560
ร่ำงพระรำช
กฤษฎีกำกำหนด
เขตที่ดินใน
บริเวณที่ที่จะ
เวนคืนเพื่อสร้ำง
และขยำยทำง
หลวงแผ่นดิน
หมำยเลข 12
สำยแม่สอด
(เขตแดน) มุกดำหำร ตอน
บ.นำไคร้ - อ.
คำชะอี พ.ศ. ...

สรุปประเด็นสาคัญ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักกำรร่ำงพระรำชกฤษฎีกำกำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้ำงและขยำยทำงหลวง
แผ่นดินหมำยเลข ๑๒ สำยแม่สอด (เขตแดน)-มุกดำหำร ตอน บ.นำไคร้-อ.คำชะอี พ.ศ. .... มีสำระสำคัญเป็นกำรกำหนดเขต
ที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้ำงและขยำยทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๑๒ สำยแม่สอด (เขตแดน)-มุกดำหำร ตอน บ.นำ
ไคร้-อ.คำชะอี ในท้องที่อำเภอกุฉินำรำยณ์ จังหวัดกำฬสินธุ์ และอำเภอหนองสูง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดำหำร เพื่อให้
เจ้ำหน้ำที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมำยจำกเจ้ำหน้ำที่มีสิทธิเข้ำไปทำกำรสำรวจและเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์ที่
จะต้องเวนคืนที่แน่นอน ตำมที่กระทรวงคมนำคมเสนอ และให้ส่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำตรวจพิจำรณำ แล้ว
ดำเนินกำรต่อไปได้
๒. มอบหมำยให้กระทรวงคมนำคมรับควำมเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติที่เห็นควรให้ควำมสำคัญกับกำรพิจำรณำผลกระทบด้ำนกำรระบำยน้ำภำยหลังจำกกำร
ก่อสร้ำง และปฏิบตั ิตำมมำตรกำรที่กำหนดไว้ในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อย่ำงเคร่งครัด ไปพิจำรณำ
ดำเนินกำรต่อไปด้วย

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เรื่อง
27/06/2560
ขอควำม
เห็นชอบร่ำง
สัญญำแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่
2) สัญญำ
สัมปทำนกำร
ลงทุนออกแบบ
ก่อสร้ำงบริหำร
จัดกำร
ให้บริกำรและ
บำรุงรักษำ
โครงกำรทำง
พิเศษสำยศรีรัช
- วงแหวนรอบ
นอก
กรุงเทพมหำนคร
และร่ำงสัญญำ
แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2)
สัญญำโครงกำร
ระบบทำงด่วน
ขั้นที่ 2 จำนวน
2 ฉบับ

สรุปประเด็นสาคัญ
คณะรัฐมนตรีมมี ติ
๑. เห็นชอบกำรแก้ไขร่ำงสัญญำในสำระสำคัญและร่ำงสัญญำแก้ไขเพิ่มเติม จำนวน ๒ ฉบับ ตำมที่กระทรวงคมนำคมเสนอ
โดยก่อนลงนำมในสัญญำ ให้กระทรวงคมนำคม โดยกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ระบุมลู ค่ำงำนก่อสร้ำงไว้ในร่ำงสัญญำตำม
ข้อสังเกตของสำนักงำนอัยกำรสูงสุด และให้กระทรวงคมนำคม โดย กทพ. ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเอกสำรแนบท้ำยสัญญำ
ให้ถูกต้องและครบถ้วนตำมมติคณะกรรมกำรกำกับดูแลโครงกำรทำงพิเศษสำยศรีรัช -วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหำนคร (มติในครำว
ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวำคม ๒๕๕๙) เพื่อระบุเอกสำรดังกล่ำวเป็นเอกสำรแนบท้ำยสัญญำต่อไป ดังนี้
๑.๑ ร่ำงสัญญำแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) สัญญำโครงกำรระบบทำงด่วนขั้นที่ ๒ เพื่อให้มกี ำรเชื่อมต่อทำงพิเศษสำยศรีรัชวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหำนครไปยังทำงพิเศษศรีรัชด้ำนทิศเหนือ (มุ่งไปทำงแจ้งวัฒนะ) ที่คณะกรรมกำรกำกับดูแลโครงกำรระบบทำง
ด่วนขั้นที่ ๒ ได้เห็นชอบ และสำนักงำนอัยกำรสูงสุดได้ตรวจพิจำรณำแล้ว
๑.๒ ร่ำงสัญญำแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) สัญญำสัมปทำนกำรลงทุนออกแบบก่อสร้ำงบริหำรจัดกำร ให้บริกำรและ
บำรุงรักษำโครงกำรทำงพิเศษสำยศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหำนคร เพื่อดำเนินกำรก่อสร้ำงทำงเชื่อมจำกทำงพิเศษสำยศรีรัช-วงแห
วนรอบนอกกรุงเทพมหำนครไปยังทำงพิเศษศรีรัชด้ำนทิศเหนือ (มุ่งไปทำงแจ้งวัฒนะ) ที่คณะกรรมกำรกำกับดูแลโครงกำรทำงพิเศษสำยศรี
รัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหำนครได้เห็นชอบ และสำนักงำนอัยกำรสูงสุดได้ตรวจพิจำรณำแล้ว
๒. ให้กระทรวงคมนำคม โดย กทพ. รับควำมเห็นของกระทรวงกำรคลัง สำนักงบประมำณ และประธำนกรรมกำรนโยบำยกำร
ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐที่เห็นควรกำกับให้กำรดำเนินงำนตำมสัญญำสัมปทำนเป็นไปอย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพตำม
ข้อกำหนดของสัญญำ และให้ควำมสำคัญกับกำรวำงแผนบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อรองรับผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้นจำกปริมำณจรำจรที่เพิ่มขึ้น
ในโครงกำรระบบทำงด่วนขั้นที่ ๒ (ทำงพิเศษศรีรัช) รวมทั้งจะต้องดำเนินกำรตำมขั้นตอนของกฎหมำยที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนโดย
คำนึงถึงควำมประหยัด ควำมคุ้มค่ำ รวมถึงกำรจัดเก็บภำษีมลู ค่ำเพิ่มตำมกฎหมำย ตลอดจนประโยชน์ที่ทำงรำชกำรและประชำชนจะได้รับ
เป็นสำคัญ นอกจำกนี้ ให้หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรและคณะกรรมกำรกำกับดูแลทั้ง ๒ โครงกำร ติดตำมกำกับดูแลโครงกำรให้มกี ำร
ดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรแก้ไขสัญญำอย่ำงรอบคอบ คำนึงสิทธิประโยชน์ของประชำชนผู้รับบริกำรและคู่สัญญำอย่ำงเป็นธรรม
และมีควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ ไปดำเนินกำรต่อไปด้วย
๓. ให้กระทรวงคมนำคม โดย กทพ. ดำเนินกำร
๓.๑ พิจำรณำกำหนดเงื่อนไขและรำยละเอียดของค่ำใช้จ่ำยที่บริษทั ทำงด่วนและรถไฟฟ้ำกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) (BEM)
จะสงวนสิทธิเ์ รียกคืนจำกผู้ที่รับดำเนินกำรโครงกำรทำงเชื่อมเพิ่มเติมของทำงพิเศษสำยศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหำนครกับ
โครงสร้ำงทำงยกระดับอุตรำภิมขุ ตำมขั้นตอนของกฎหมำย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป ตำมควำมเห็นของสำนักงำน
คณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๓.๒ กำหนดรูปแบบโครงสร้ำงทำงที่มคี วำมเหมำะสมทำงวิศวกรรมเพื่อให้ผู้ใช้ทำงพิเศษสำมำรถเดินทำงเชื่อมต่อโดยไม่เป็น
อุปสรรคต่อกำรสัญจรของผู้ใช้ทำงพิเศษศรีรัช พร้อมทั้งประสำนงำนกับสำนักงำนตำรวจแห่งชำติเพื่อกำหนดมำตรกำรกวดขันวินยั
กำรจรำจรบนโครงข่ำยบนทำงพิเศษ ซึ่งจะช่วยบรรเทำปัญหำจรำจรติดขัดบนโครงข่ำยทำงพิเศษในภำพรวม
๓.๓ ประสำนงำนกับกำรรถไฟแห่งประเทศไทยและ BEM อย่ำงใกล้ชิดเกี่ยวกับกำรเข้ำใช้พื้นที่ในกำรก่อสร้ำง เพื่อให้ กทพ.
สำมำรถส่งมอบพื้นที่กอ่ สร้ำงให้แก่ BEM ได้ตำมแผนงำนที่กำหนดไว้ตอ่ ไป
๓.๔ เร่งพิจำรณำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรทำงพิเศษศรีรัชที่จะสิ้นสุดสัญญำสัมปทำนในปี ๒๕๖๓ ตำมมำตรำ ๔๘
แห่งพระรำชบัญญัตกิ ำรให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้เกิดควำมชัดเจนโดยเร็ว

