มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนำคม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
เรื่อง
01/08/2560
ร่างประกาศ
คณะกรรมการ
จัดระบบการจราจร
ทางบก เรื่อง
มาตรฐานป้าย
สัญลักษณ์ในระบบ
ขนส่งสาธารณะ

01/08/2560
เรื่อง ขอรับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 งบ
กลาง รายการเงินสารองจ่าย
เพือ่ กรณีฉกุ เฉินหรือจาเป็น
จานวน 5,112 ล้านบาท เพือ่
ดาเนินโครงการก่อสร้างทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย
บางปะอิน - สระบุรี นครราชสีมา และสายบางใหญ่
- กาญจนบุรี ของกรมทาง
หลวง

สรุปประเด็นสำคัญ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก เรื่อง มาตรฐานป้ายสัญลักษณ์ในระบบขนส่งสาธารณะ มี
สาระสาคัญเป็นการกาหนดมาตรฐานป้ายสัญลักษณ์ในระบบขนส่งสาธารณะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ตามที่กระทรวงคมนาคม
เสนอ และให้ดาเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงพลังงาน
และกรุงเทพมหานคร ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง โดยการติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงป้ายให้เป็นไปตามมาตรฐานตามที่
กาหนด โดยให้ดาเนินการเมื่อถึงวงรอบของการปรับปรุงหรือติดตั้งป้ายใหม่ ซึ่งจะต้องไม่กระทบกับงบประมาณปกติของหน่วยงาน ตามที่
กระทรวงคมนาคมเสนอ
๓. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ควรปฏิบัติตามกฎกระทรวงกาหนด
สิ่งอานวยความสะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
๒๕๒๒ ที่แก้ไขเพิ่มเติมของกระทรวงมหาดไทย และกฎกระทรวงกาหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวกหรือบริการใน
อาคาร สถานที่ หรือบริการสาธารณะอื่น เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. ๒๕๕๕ ออกตามความในมาตรา ๓๗ แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
ด้วย
คณะรัฐมนตรีมมี ติ
๑. อนุมตั ติ ามความเห็นของสานักงบประมาณ ดังนี้
๑.๑ ให้กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวงใช้จา่ ยงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพือ่ กรณีฉกุ เฉินหรือ
จาเป็น จานวน ๕,๑๑๒ ล้านบาท เพือ่ เป็นค่าจัดกรรมสิทธิ์ทดี่ นิ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน -สระบุร-ี นครราชสีมา จานวน ๕๐๐ ล้านบาท ตาม
แผนการปฏิบัตงิ านและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ค่าจัดกรรมสิทธิ์ทดี่ นิ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่กาญจนบุรี จานวน ๑,๘๔๒ ล้านบาท ให้เป็นไปตามอัตราทีก่ าหนดในพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตทีด่ นิ ในบริเวณทีท่ จี่ ะเวนคืน เพือ่ สร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๘๑ สายบาง
ใหญ่-กาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๕๖ และตามบัญชีรายชื่อผู้มสี ิทธิได้รับค่าทดแทนและทรัพย์สินทีถ่ กู เขตทางเพือ่ ส่งมอบพืน้ ทีใ่ ห้แก่ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาทีไ่ ด้ลงนามในสัญญาแล้ว
และค่าก่อสร้างงานโยธาโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี จานวน ๒,๗๗๐ ล้านบาท เพือ่ เป็นค่างานล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ ของค่าก่อสร้าง ๔
ช่วง ทีข่ าดอยู่ และค่างวดงานตามแผนการปฏิบัตงิ านและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑.๒ เห็นชอบในหลักการให้กรมทางหลวงปรับแผนการปฏิบัตงิ านและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แผนงานบูรณาการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ งบลงทุน ค่าทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้าง จากโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ
สายอาเภอหล่มสัก-อาเภอน้าหนาว ตอนบ้านน้าดุก-อาเภอคอนสาร จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ รวม ๔ รายการ เป็นเงินทัง้ สิ้น ๑,๐๘๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการที่
คณะรัฐมนตรีมมี ติเมือ่ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ให้กรมทางหลวงก่อหนีผ้ ูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ แต่เนือ่ งจากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) ยังไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ทาให้ตอ้ งชะลอโครงการ ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้มมี ติเมือ่ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
มอบหมายให้กรมทางหลวงไปพิจารณาทบทวนและศึกษาทางเลือกแนวทางอืน่ ทีม่ คี วามเหมาะสม มีขอ้ มูลประกอบรอบด้าน และส่งผลกระทบต่อพืน้ ทีป่ ่าและสัตว์ป่าน้อยทีส่ ุด
ไปตัง้ จ่ายโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี เพือ่ เป็นค่าจัดกรรมสิทธิ์ทดี่ นิ จานวน ๕๑๖ ล้านบาท และค่าก่อสร้างงานโยธา จานวน ๕๖๔
ล้านบาท โดยปฏิบัตติ ามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่าย สาหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามขัน้ ตอนต่อไป
๒. ให้กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง) รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทเี่ ห็นควรเร่งพิจารณาทบทวนและศึกษา
ทางเลือกแนวเส้นทางดาเนินโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางสายหลักให้เป็น ๔ ช่องจราจร สายอาเภอหล่มสัก-อาเภอน้าหนาว ตอนบ้านน้าดุก-อาเภอคอนสาร จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเมือ่ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ สาหรับกรณีกรอบวงเงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ทดี่ นิ ของโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรีอาจต้องปรับเพิม่ ขึน้ นัน้ เห็นควรให้กระทรวงคมนาคมกากับติดตามให้กรมทางหลวงเร่งดาเนินการตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงดังกล่าวอย่าง
เร่งด่วน รวมทัง้ ควรคานึงถึงผลกระทบต่อความเหมาะสมทางเศรษฐกิจของโครงการฯ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย แล้วรายงานความคืบหน้าให้คณะรัฐมนตรีทราบในการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ทีจ่ งั หวัดนครราชสีมา
๓. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย ดังนี้
๓.๑ ให้กรมทางหลวงเร่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกีย่ วกับกรณีขอ้ ผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ ในการสารวจทรัพย์สินเพือ่ จัดกรรมสิทธิ์ทดี่ นิ ของโครงการก่อสร้างทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และดาเนินการในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด
๓.๒ ในการเสนอขอปรับเพิม่ กรอบวงเงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ทดี่ นิ ของโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ต่อคณะรัฐมนตรี ให้
กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวงทบทวนผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโดยจัดทาข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างความคุ้มค่าในการดาเนินโครงการภายใต้กรอบวงเงิน
ลงทุนเดิมกับกรอบวงเงินลงทุนใหม่ และหากพบว่า ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการภายใต้กรอบวงเงินลงทุนใหม่มคี วามคุ้มค่าน้อยลงอย่างมีนัยสาคัญ ให้กระทรวง
คมนาคมเสนอแนวทางการบริหารโครงการเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพหรือมีมาตรการเพิม่ ความคุ้มค่าในการดาเนินโครงการ เพือ่ เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ด้วย รวมทัง้ ให้ปรับปรุงแผนการใช้จา่ ยงบประมาณในภาพรวมของทัง้ โครงการ และชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ทโี่ ครงการดังกล่าวจะสามารถดาเนินการได้แล้วเสร็จตามกรอบ
ระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ดว้ ย
๓.๓ ในการดาเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคตให้กระทรวงคมนาคมกากับให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐในสังกัดดาเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่
๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ (เรื่อง การพิจารณาและตรวจสอบความพร้อมในการดาเนินการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและการตรวจสอบข้อมูลผู้ละทิง้ งานราชการ) อย่าง

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนำคม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
เรื่อง
สรุปประเด็นสำคัญ
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั แิ ต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสังกัดกระทรวงคมนาคม ให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จานวน
01/08/2560
๒ ราย ตั้งแต่วันที่มคี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนสมบูรณ์ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้
การแต่งตั้ง
๑. นายปริญญา แสงสุวรรณ
ดารงตาแหน่งวิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา
ข้าราชการพลเรือน
(ด้านควบคุมการก่อสร้าง) (วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ) กรมทางหลวง
สามัญให้ดารง
ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐
ตาแหน่งประเภท
๒. นายชาติชาย ช่วงชิง
ดารงตาแหน่งวิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา
วิชาการระดับ
(ด้านบารุงรักษา) (วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒ)ิ กรมทางหลวง
ทรงคุณวุฒิ
ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐
(กระทรวงคมนาคม)
(นายปริญญา แสง
สุวรรณ และนาย
ชาติชาย ช่วงชิง)
08/08/2560
ร่างประกาศสานัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง
กาหนดให้การเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อ
ขยายทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1152 สาย
แยกทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1020 บรรจบทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 1020
(ต้าตลาด) ที่บ้านหัวดอย
บ้านผางาม บ้านร่องห้า
และบ้านสบเปา และ
เพื่อสร้างทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 1421
สายหัวดอย - บ้านใหม่
พัฒนา เป็นกรณีที่มี
ความจาเป็นโดยเร่งด่วน

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพือ่ ขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๕๒
สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๒๐-บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๒๐ (ต้าตลาด) ที่บ้านหัวดอย บ้านผางาม บ้านร่องห้า และบ้านสบเปา และ
เพือ่ สร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๔๒๑ สายหัวดอย-บ้านใหม่พัฒนา เป็นกรณีที่มีความจาเป็นโดยเร่งด่วน เพือ่ ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
เจ้าหน้าที่มีอานาจเข้าครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพย์ตามพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนำคม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
เรื่อง
08/08/2560
ขออนุมัติกู้เงินเพื่อ
นาไปชาระค่า
เชื้อเพลิงและค่า
เหมาซ่อมของรถ
ปรับอากาศ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ขององค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ

สรุปประเด็นสำคัญ
คณะรัฐมนตรีมมี ติ ดังนี้
๑. อนุมตั ใิ ห้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กูเ้ งินเพือ่ นาไปชาระค่าเชื้อเพลิงและค่าเหมาซ่อมของรถปรับอากาศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน
๒,๘๓๓.๐๘๔ ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าเชื้อเพลิง จานวน ๑,๙๐๕.๕๔๓ ล้านบาท และค่าเหมาซ่อม จานวน ๙๒๗.๕๔๑ ล้านบาท และให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้าประกัน
เงินกู้ รวมทัง้ พิจารณาวิธีการกูเ้ งิน เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการกูเ้ งิน ตามทีก่ ระทรวงคมนาคมเสนอ
๒. ให้กระทรวงคมนาคม โดย ขสมก. รับความเห็นของกระทรวงพลังงานและสานักงบประมาณทีเ่ ห็นว่า นอกจากค่าเชื้อเพลิงและค่าเหมาซ่อมของรถปรับอากาศ
แล้ว ขสมก. ยังมีภาระหนีค้ ้างชาระกับบริษัท ปตท. (จากัด) มหาชน คือ ค่าเชื้อเพลิงรถเมล์ธรรมดาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย ณ วันที่ ๓๐ มิถนุ ายน ๒๕๖๐ มีหนีค้ ้าง
ชาระเป็นจานวนเงิน ๖๘๔.๒๖๖ ล้านบาท จึงเห็นควรให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาให้ ขสมก. ชาระหนีจ้ านวนดังกล่าวพร้อมกันในครั้งนีด้ ว้ ย และเห็นควรให้ ขสมก.
ดาเนินการขอบรรจุแผนการกูเ้ งินจานวนดังกล่าวไว้ในแผนการบริหารหนีส้ าธารณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทัง้ ให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาตรวจสอบและกากับ
ให้ ขสมก. จัดทากรอบวงเงินตามความจาเป็นและเหมาะสมทีเ่ กิดขึน้ จริงอย่างเคร่งครัด ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

คณะรัฐมนตรีมมี ติรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ซี่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) แล้ว โดย สตง. มี
รายงานผลการ
ความเห็นว่า งบการเงินของ รฟม. แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดสาหรับปี
ตรวจสอบรับรองงบ
การเงินของการรถไฟฟ้า สิ้นสุดวันเดียวกันถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ

15/08/2560

ขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2559

15/08/2560
ขออนุมัติกรอบวงเงิน
เพิ่มเติมสาหรับงาน
เวนคืนที่ดินและ
อสังหาริมทรัพย์
โครงการก่อสร้าง
ทางคู่ในเส้นทาง
รถไฟสายชายฝั่ง
ทะเลตะวันออก ช่วง
ฉะเชิงเทรา - คลอง
สิบเก้า - แก่งคอย
ของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติกรอบวงเงินสาหรับงานเวนคืนที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วง
ฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย พร้อมทางคู่เลี่ยงเมือง (Chord Line) จานวน ๓ แห่ง เพิม่ เติม ๒๔๓.๖๓ ล้านบาท ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ทั้งให้
กระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสานัก
งบประมาณที่เห็นควรให้ รฟท. ดาเนินการภายใต้กรอบวงเงินรวมของโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ทั้งนี้ การใช้จา่ ยเงินค่าจัด
กรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวจะเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้
กระทรวงคมนาคมควรเร่งพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารคานวณค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินสิ่งปลูกสร้างและค่ารื้อย้ายให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจาก
การดาเนินโครงการลงทุนพัฒนาระบบรางภายใต้ความรับผิดชอบของ รฟท. และจะต้องดาเนินการตามขั้นตอนของข้อกฎหมายที่กาหนดไว้ เพือ่ ประโยชน์
สูงสุดของทางราชการโดยสะท้อนถึงราคาตลาดที่แท้จริงและเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืน รวมทั้งควรแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาวงเงินค่าจัด
กรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการฯ เพือ่ พิจารณาตรวจสอบ กลั่นกรอง ให้เกิดความรอบคอบ ถูกต้อง เหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง ไปดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๒. สาหรับแหล่งเงินทุนที่ใช้เป็นค่าเวนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เพิม่ ขึ้น จานวน ๒๔๓.๖๓ ล้านบาท ให้กระทรวงคมนาคม โดยการรถไฟแห่ง
ประเทศไทยดาเนินการตามความเห็นของกระทรวงการคลังและสานักงบประมาณ โดยเห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทยกู้เงินได้ตามมาตรา ๓๙ (๔) แห่ง
พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔
๓. ให้กระทรวงคมนาคมกากับดูแลและติดตามการดาเนินโครงการดังกล่าว รวมถึงโครงการอื่น ๆ ที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม
ให้เป็นไปตามแผนการดาเนินงานที่กาหนดไว้ ตลอดจนดาเนินการตรวจสอบหาสาเหตุที่ทาให้การดาเนินโครงการล่าช้า และพิจารณากาหนดแนวทางปรับปรุง
แก้ไขให้เหมาะสมต่อไป

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนำคม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
เรื่อง
22/08/2560
รายงานผลการ
ดาเนินงานโครงการ
ก่อสร้างทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง
สายบางปะอิน สระบุรี นครราชสีมา และ
สายบางใหญ่ กาญจนบุรี ของกรม
ทางหลวง

สรุปประเด็นสำคัญ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดาเนินงานโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา และสาย
บางใหญ่-กาญจนบุรี ของกรมทางหลวง ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ มีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
๑. ผลการดาเนินงานก่อสร้างงานโยธา (๑) สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ระยะทางรวม ๑๙๖ กิโลเมตร ลงนามในสัญญารวม
๔๐ สัญญา ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๑๑.๕๙ เร็วกว่าแผนงานร้อยละ ๐.๓๒ (ตามแผนงานร้อยละ ๑๑.๒๗) และ (๒) สายบางใหญ่-กาญจนบุรี
ระยะทางรวม ๙๖ กิโลเมตร ลงนามในสัญญารวม ๒๑ สัญญา อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา ๔ สัญญา ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๒.๕๔ ล่าช้ากว่า
แผนร้อยละ ๖.๔๖ (ตามแผนงานร้อยละ ๙.๐๐)
๒. การบริหารจัดการและบารุงรักษา (0peration and Maintenance) คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เห็นชอบให้กรมทางหลวงดาเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอินสระบุรี-นครราชสีมา และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี โดยเอกชนเป็นผู้ออกแบบและลงทุนค่าก่อสร้างงานระบบและองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง โดย
รัฐเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่เอกชนลงทุนก่อสร้างรวมถึงรายได้ทั้งหมดจากค่าธรรมเนียมผ่านทาง และให้เอกชนเป็นผู้ดาเนินงานและ
บารุงรักษา (O&M) โครงการทั้งหมด

คณะรัฐมนตรีมมี ติ ดังนี้
๑. อนุมตั ติ ามความเห็นของสานักงบประมาณให้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง
ขอรับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย
รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น จานวน ๒,๑๐๑.๔๖ ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจาก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. อุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย (๑) กรมทางหลวง จานวน ๗๙ สายทาง
2560 งบกลาง รายการ ๑๔๑ แห่ง วงเงิน ๑,๖๒๐.๖๗ ล้านบาท และ (๒) กรมทางหลวงชนบท จานวน ๔๗ สายทาง ๑๑๔ แห่ง วงเงิน ๔๘๐.๗๙ ล้านบาท โดย
เงินสารองจ่ายเพือ่ กรณี
ให้จัดทาแผนการปฏิบตั งิ านและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลางฯ และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเพื่อขอทาความตกลงกับสานัก
ฉุกเฉินหรือจาเป็น จานวน
งบประมาณ
2,101.46 ล้านบาท
๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้กรม
เพือ่ ฟืน้ ฟูโครงสร้างพืน้ ฐาน
ที่ได้รับความเสียหายจาก ทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทพิจารณาจัดทาแผนปรับปรุงถนนที่อยู่ในพื้นที่น้าท่วมซ้าซากให้สามารถลดผลกระทบและความ
อุทกภัยในพืน้ ที่ภาค
เสียหายอันเนื่องมาจากอุทกภัยในพื้นที่ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงคมนาคมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตะวันออกเฉียงเหนือและ และเร่งรัดดาเนินการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมกีดขวางเส้นทางน้าทุกจุดให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มฤดูฝนปี ๒๕๖๑

22/08/2560

ภาคเหนือของกระทรวง
คมนาคม

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนำคม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
เรื่อง

สรุปประเด็นสำคัญ

22/08/2560
ขอความเห็นชอบร่าง
สัญญา 2.1 การ
ออกแบบรายละเอียด
(Detailed Design
Services Agreement)
โครงการความร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและ
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนในการ
พัฒนาระบบรถไฟ
ความเร็วสูง เพื่อ
เชื่อมโยงภูมิภาค ช่วง
กรุงเทพมหานคร หนองคาย (ระยะที่ 1
ช่วงกรุงเทพมหานคร นครราชสีมา)

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้ปรับชื่อโครงการ จากเดิม “โครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพือ่ เชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่
๑ ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา)” เป็น “โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการ
พัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพือ่ เชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ ๑ ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา)” ตามที่รัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงคมนาคมเสนอเพิม่ เติม
๒. เห็นชอบร่างสัญญา ๒.๑ การออกแบบรายละเอียด (Detailed Design Services Agreement) โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพือ่ เชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่
๑ ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา) ในวงเงินค่าจ้าง ๑,๗๐๖.๗๗๑ ล้านบาท ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้กระทรวงคมนาคม (การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย) รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ สานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรดาเนินโครงการฯ ด้วยความละเอียดรอบคอบและคานึงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ รวมถึงศักดิ์ศรีและ
ความน่าเชื่อถือของประเทศไทย และดาเนินการตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ รวมทั้งสร้างความรับรู้และความ
เข้าใจให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ ๆ และให้ความสาคัญกับการกากับและบริหารโครงการฯ ให้อยูภ่ ายใต้กรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ไป
ดาเนินการต่อไปด้วย
๓. ให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการตามเงื่อนไขที่สาคัญตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
[เรื่อง ขออนุมัติดาเนินโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพือ่ เชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ ๑ ช่วงกรุงเทพมหานครนครราชสีมา)] โดยเฉพาะกรณีการจัดตั้งองค์กรพิเศษ เพือ่ ให้สอดรับกับแผนการดาเนินโครงการที่กาหนดไว้

29/08/2560

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อดาเนินโครงการก่อสร้าง
ทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายใต้ ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะ
เวนคืน ในท้องที่ตาบลวังก์พง อาเภอปราณบุรี และตาบลอ่าวน้อย อาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อ
สร้างทางและสะพานข้ามทางรถไฟ ตามโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายใต้ ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ ตามที่
กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้

ร่างพระราชกฤษฎีกา
กาหนดเขตที่ดินใน
บริเวณที่ที่จะเวนคืน
เพื่อดาเนินโครงการ
ก่อสร้างทางคู่ในเส้นทาง
รถไฟสายใต้ ช่วงหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ....

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนำคม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
เรื่อง
29/08/2560

สรุปประเด็นสำคัญ

คณะรัฐมนตรีมมี ติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างสัญญา ๒.๒ ที่ปรึกษาควบคุมงานการก่อสร้าง (Construction Supervision Consultant Services
ขอความเห็นชอบร่าง
สัญญา 2.2 ที่ปรึกษา Agreement) โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบ
ควบคุมงานการก่อสร้าง รถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมภิ าค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ ๑ ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา) โดยให้ปรับ
(Construction
กรอบวงเงินสัญญา ๒.๒ ที่ปรึกษาควบคุมงานการก่อสร้าง จากเดิมจานวน ๑,๖๔๙.๐๘ ล้านบาท เป็นจานวน ๓,๕๐๐ ล้านบาท (รวม
Supervision
ภาษีมลู ค่าเพิ่มร้อยละ ๗) โดยวิธีการปรับเกลี่ยจากค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อวงเงินรวมของโครงการฯ จานวน
Consultant Services ๑๗๙,๔๑๒.๒๑ ล้านบาท ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมตั ไิ ว้เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ทั้งนี้ การ
Agreement) โครงการ ดาเนินการตามร่างสัญญาดังกล่าวให้กระทรวงคมนาคม (การรถไฟแห่งประเทศไทย)ดาเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามคาสั่งหัวหน้าคณะ
ความร่วมมือระหว่าง
รักษาความสงบแห่งชาติ ขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
รัฐบาลแห่ง
๒. ให้กระทรวงคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ
ราชอาณาจักรไทยและ
กระทรวงการคลัง สานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
แห่งชาติที่เห็นว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการขนาดใหญ่ มีมลู ค่าโครงการสูง และเป็นโครงการความร่วมมือในระดับรัฐบาลต่อรัฐบาล
ประชาชนจีนในการ
จึงควรใช้ความละเอียดรอบคอบในระดับที่สูงที่สุดในการดาเนินการในทุกขั้นตอนโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นที่ตั้ง และ
พัฒนาระบบรถไฟ
ความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยง ควรเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่จาเป็นให้ประชาชนทั่วไปรับทราบและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสม่าเสมอ เพื่อแสดงให้เห็นว่า รัฐบาลดาเนิน
โครงการด้วยความโปร่งใส เหมาะสม และคุ้มค่า เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นสาคัญ เป็นต้น ไปพิจารณาดาเนินการใน
ภูมิภาคช่วง
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
กรุงเทพมหานคร ๓. ให้กระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยกากับและบริหารการดาเนินโครงการฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้กรอบ
หนองคาย (ระยะที่ 1
ช่วงกรุงเทพมหานคร - วงเงินรวมของโครงการอยู่ภายใต้กรอบวงเงินรวมที่คณะรัฐมนตรีอนุมตั ไิ ว้เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
นครราชสีมา)
๔. ให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการตามเงื่อนไขที่สาคัญตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยเฉพาะในเรื่องการจัดตั้งองค์กรพิเศษและเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้
๕. ให้กระทรวงคมนาคมได้รับการยกเว้นการปฏิบตั ติ ามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอ
เรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
29/08/2560
๑. รับทราบแนวทางการดาเนินงานการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (e-ticket) มาใช้ในการเชื่อมการเดินทางของประชาชน ในปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑
การดาเนินการนา
ประกอบด้วย การจัดตั้งหน่วยงานบริหารจัดการและบารุงรักษาระบบตั๋วร่วม (CTC) และการดาเนินงานบูรณาการระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง
ระบบตั๋วร่วม
(Central Clearing House : CCH) เพือ่ ใช้งานระบบตั๋วร่วม ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
(e-ticket) มาใช้ใน
๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง สานักงบประมาณ และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่
ง
ชาติ
ท
เ
่
ี
ห็
น
ควรเร่งดาเนินการนาระบบตั๋วร่วม (e-ticket) มาใช้ในการเชื่อมการเดินทางของประชาชนอย่างครบวงจรให้เสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐
การเชื่อมการ
เดินทางของประชาชน โดยข้อเสนอที่จะมีการให้สิทธิหรือโอนสิทธิให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยใช้ระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (CCH) นั้น เห็นควรดาเนินการ
ตามระเบียบการคลังว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพือ่ ฟืน้ ฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ ตลอดจนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด รวมทั้งควรกาหนดแนวทางที่ชัดเจนในเรื่องการโอนสิทธิระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (CCH) ระหว่างสานักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจรและการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยด้วย นอกจากนี้ การจัดตั้งบริษัทเพือ่ เป็นผู้บริหารจัดการและบารุงรักษาระบบตั๋วร่วม เห็นควร
ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเตรียมความพร้อมในการดาเนินการตามหลักเกณฑ์การจัดตั้ง/ร่วมทุน และกากับดูแลบริษัทในเครือของ
รัฐวิสาหกิจตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนำคม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
เรื่อง
สรุปประเด็นสำคัญ
29/08/2560 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบกรณีกรมทางหลวงก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้าน
การก่อหนี้ผูกพันข้าม
บาทขึ้นไป รายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ช่วง กม.๐+๐๐๐.๐๐๐-กม.๐+๔๐๐.๐๐๐
ปีงบประมาณรายการ
(รวมทางแยกต่างระดับบางใหญ่) (ช่วง ๑),ช่วง กม.๔+๑๐๐.๐๐๐-กม.๙+๐๐๐.๐๐๐ (ช่วง ๓),ช่วง กม.๓๕+๙๐๐.๐๐๐ใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่
กม.๓๘+๕๐๐.๐๐๐ (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก) (ช่วง ๑๑) และช่วง กม.๖๔+๗๐๐.๐๐๐-กม.๗๐+
1,000 ล้านบาทขึ้นไป
๐๐๐.๐๐๐ (ช่วง ๑๘) รวม ๔ ช่วง ระยะทาง ๑๓.๒ กิโลเมตร วงเงิน ๕,๙๕๘.๑๗๕ ล้านบาท โดยก่อหนี้ผูกพันข้าม
รายการก่อสร้างทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมือง ปีงบประมาณตั้งแต่ปงี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
สายบางใหญ่ กาญจนบุรี ช่วง กม.
0+000.000 - กม.0 +
400.000 (รวมทาง
แยกต่างระดับบางใหญ่)
(ช่วง 1),ช่วง กม.4 +
100.000 - กม.9 +
000.000 (ช่วง 3),ช่วง
กม.35 + 900.000 กม.38 + 500.000
(รวมทางแยกต่างระดับ
นครปฐมตะวันออก)
(ช่วง 11) และช่วงกม.
64 + 700.000 - กม.
70 + 000.000 (ช่วง
18)

