มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรื่อง
03/04/2561
สรุปผลการประชุม
ระดับนโยบายของ
คณะกรรมการด้าน
การขนส่งทางบก
ครั้งที่ 80 ของ
UNECE

03/04/2561
ร่างพระราช
กฤษฎีกากาหนดเขต
ที่ดินในบริเวณที่ที่จะ
เวนคืน เพื่อสร้าง
ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4369
สายพรุเตียว-ด่าน
ศุลกากรสะเดาแห่งที่
2 พ.ศ. ....

สรุปประเด็นสาคัญ
คณะรัฐมนตรีมมี ติรับทราบสรุปผลการประชุมระดับนโยบายของคณะกรรมการด้านการขนส่งทางบก (Inland Transport Committee :
ITC) ครั้งที่ ๘๐ ภายใต้คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งสหประชาชาติสาหรับภูมภิ าคยุโรป (United Nations Economic Commission for
Europe : UNECE) ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นาย
อาคม เติมพิทยาไพสิฐ) ทาหน้าที่หวั หน้าคณะผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมฯ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ สรุปได้ ดังนี้
๑. การกล่าวเปิดการประชุมฯ โดยเลขาธิการบริหาร UNECE ซึ่งได้นาเสนอเครื่องมือสาหรับแก้ปญ
ั หาด้านความปลอดภัยทาง
ถนน ภายใต้ชื่อ “SafeFITS” (Safe Future Inland Transport System) และได้เชิญชวนรัฐบาลจากประเทศต่าง ๆ ให้การสนับสนุนด้าน
การเงินสาหรับกองทุนด้านความปลอดภัยทางถนนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Trust Fund on Road Safety)
๒. การประชุมหารือระดับนโยบายภายใต้หวั ข้อ “Intermobility : The Key to Sustainable Transport and Mobility”
โดยที่ประชุมฯ ได้มกี ารหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นต่าง ๆ อาทิ บทบาทของระบบการขนส่งที่เชื่อมต่อกันเพื่อสนับสนุน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การเชื่อมโยงการขนส่งทุกรูปแบบอย่างไร้รอยต่อทั้งการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า การส่งเสริมระบบการขนส่ง
ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงมีความรวดเร็วขึ้น ในราคาที่ถูกลง ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ร่วมเป็นผู้
อภิปราย (Keynote Speaker) ภายใต้หวั ข้อ Intermodal passenger mobility โดยกล่าวถึงการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ขนส่งของประเทศในระยะ ๒๐ ปี ซึ่งสอดคล้องกับแผนการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ รวมทั้งการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ดา้ น
โครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง
๓. การหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกับผู้บริหารระดับสูงขององค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ การหารือกับ
เลขาธิการบริหารของ UNECE เลขาธิการสหภาพการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ (International Road Transport Union : IRU) และ
เลขาธิการกิจการพิเศษด้านความปลอดภัยทางถนนแห่งสหประชาชาติ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีข้อเสนอที่สาคัญ อาทิ การ
จัดตั้งกองทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนน ควรมุ่งเน้นที่จะตอบสนองต่อความต้องการของประเทศกาลังพัฒนา การให้ความสาคัญต่อความ
ปลอดภัยทางถนน ซึ่งกาหนดเป็นนโยบายระดับชาติในรูปแบบมาตรการเพื่อลดอุบตั เิ หตุทางถนนในช่วงเทศกาลสาคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่
และสงกรานต์ เป็นต้น นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีกองทุน Road Safety Fund ซึ่งเป็นกองทุนที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้
ได้รับผลกระทบจากอุบตั เิ หตุทางถนน

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
๔๓๖๙ สายพรุเตียว-ด่านศุลกากรสะเดาแห่งที่ ๒ พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อ
สร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๓๖๙ สายพรุเตียว-ด่านศุลกากรสะเดาแห่งที่ ๒ ในท้องที่อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปสารวจและเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่
จะต้องเวนคืนที่แน่นอน ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้ว
ดาเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) ไปพิจารณาจัดทาแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมขนส่งในบริเวณพื้นที่ด่านศุลกากรสะเดาแห่งที่ ๒ ที่มีความสอดคล้องกับแผนการเปิดให้บริการด้านศุลกากรสะเดา
แห่งที่ ๒ และเชื่อมโยงกับแนวทางการใช้ประโยชน์ด่านศุลกากรสะเดาแห่งที่ ๒ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ต่อไป และให้รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เห็นควรให้ความสาคัญกับการพิจารณาผลกระทบด้านการระบาย
น้าภายหลังจากการก่อสร้างด้วย เพื่อมิให้เกิดปัญหาเรื่องการระบายน้าในพื้นที่บริเวณดังกล่าวในอนาคต ไปพิจารณาดาเนินการ
ต่อไปด้วย

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรื่อง
10/04/2561
ร่างกฎกระทรวง
กาหนดราชการอื่นที่
ไม่อยู่ภายใต้บงั คับ
พระราชบัญญัติการ
เดินอากาศ พ.ศ.
2497 พ.ศ. ....

สรุปประเด็นสาคัญ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดราชการอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บงั คับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.
๒๔๙๗ พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดเพิ่มเติมให้สานักข่าวกรองแห่งชาติเป็นราชการอื่นที่ได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บงั คับ
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ และตัดกรมศุลกากรออก เนื่องจากได้ถูกกาหนดให้เป็นหน่วยงานที่ไม่อยู่ภายใต้
บังคับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้

17/04/2561
สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการ
จัดระบบการจราจร
ทางบก ครั้งที่
1/2561

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ประกอบด้วยเรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ ๖ เรื่อง เรื่องทราบ ๒ เรื่อง และเรื่องพิจารณา ๓ เรื่อง คือ (๑) การ
ดาเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ในเมืองภูมิภาค (จังหวัดเชียงใหม่และเขตเมืองนครราชสีมา) ที่ประชุมมีมติมอบการ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ดาเนินโครงการโดยให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP แต่เนื่องจากข้อจากัดด้าน
งบประมาณ รฟม. ควรดาเนินการก่อสร้างครั้งละ ๑ เส้นทาง ตามลาดับความสาคัญ (๒) โครงการศึกษาจัดทาระบบจอดแล้วจรใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาแผนแม่บทดังกล่าวไปเป็น
แนวทางในการจัดทาจุดจอดแล้วจรและนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป และ (๓) โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือ
ตอน N2 เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรูปแบบการพัฒนาโครงการ
เพื่อใช้ประโยชน์เสาตอม่อโครงการฯ บนแนวกึ่งกลางถนนประเสริฐมนูกิจที่ก่อสร้างไว้แล้วให้เกิดประโยชน์ด้วยการพัฒนาทั้ง
ระบบทางด่วน และให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับการดาเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้าตาล ช่วงแคราย-ลาสาลี (บึงกุ่ม) ของสานักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รวมทั้งมอบการทางพิเศษแห่งประเทศไทยพัฒนาโครงข่ายระบบทางด่วนทดแทนตอน N1
ไปพร้อมกับการพัฒนาโครงการฯ และ E-W Corridor เพื่อลดผลกระทบการจราจรบริเวณแยกเกษตร โดยการระดมทุนผ่าน
Thailand Future Fund ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรื่อง
17/04/2561
ร่างปฏิญญาระดับ
รัฐมนตรีสาหรับการ
ประชุมระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการ
คมนาคมขนส่งทาง
น้าภายในประเทศ

17/04/2561
ขอรับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 งบ
กลางรายการเงิน
สารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจาเป็น
วงเงิน 300 ล้าน
บาท เพื่อแก้ไข
ปัญหาการระบายน้า
บนถนนวิภาวดีรังสิต
ของกรมทางหลวง

สรุปประเด็นสาคัญ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีสาหรับการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการคมนาคมขนส่งทางน้า
ภายในประเทศ (Ministerial Declaration of the International Conference on Inland Water Transport) ที่จะมีการ
รับรองในการประชุมระหว่างประเทศระดับรัฐมนตรีวา่ ด้วยการคมนาคมขนส่งทางน้าภายในประเทศ (International Ministerial
Conference on Inland Water Transport) ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ ณ เมืองวรอตสวัฟ สาธารณรัฐโปแลนด์
โดยร่างปฏิญญาฯ เป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมฯ เพื่อรับรองวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขนส่งทางน้าภายในประเทศใน
ระยะ ๕ ปีข้างหน้ารวมทั้งข้อเสนอกิจกรรมตามแผนปฏิบตั ิการเชิงยุทธศาสตร์ของร่างปฏิญญาฯ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างปฏิญญาฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความ
เห็นชอบไว้ ให้กระทรวงคมนาคมดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและ
ประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย
๒. อนุมัติให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร) ร่วมให้การรับรองร่างปฏิญญาฯ
๓. ให้กระทรวงคมนาคมได้รับการยกเว้นการปฏิบตั ิตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง
การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติตามความเห็นของสานักงบประมาณ ให้กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวงใช้จ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ในกรอบวงเงิน ๓๐๐ ล้าน
บาท เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้าบนถนนวิภาวดีรังสิตของกรมทางหลวง สาหรับแผนงานระยะต่อไป สานักงบประมาณได้
เสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายการพัฒนาคูน้าริมถนนวิภาวดีรังสิต วงเงิน ๓๔๐ ล้านบาท
และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔ วงเงิน ๑,๓๖๐ ล้านบาท รวมวงเงินทั้งสิ้น ๑,๗๐๐
ล้านบาท ทั้งนี้ ให้กระทรวงคมนาคมเร่งจัดทาแผนการปฏิบตั ิงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และรายละเอียดค่าใช้จ่าย เพื่อ
ทาความตกลงกับสานักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป
๒. ให้กระทรวงคมนาคมได้รับยกเว้นการปฏิบตั ิตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การ
เสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรื่อง
24/04/2561
ร่างพระราช
กฤษฎีกากาหนดเขต
ที่ดินในบริเวณที่ที่จะ
เวนคืน ในท้องที่
ตาบลโพธิต์ าก
ตาบลนาทราย
ตาบลนาราชควาย
ตาบลอาจสามารถ
อาเภอเมืองนครพนม
และตาบลรามราช
ตาบลเวินพระบาท
อาเภอท่าอุเทน
จังหวัดนครพนม
พ.ศ. ....

24/04/2561
ร่างพระราช
กฤษฎีกากาหนดเขต
ที่ดินในบริเวณที่ที่จะ
เวนคืน ในท้องที่
ตาบลหนองกะขะ
ตาบลหนองหงส์
ตาบลมาบโป่ง
อาเภอพานทอง
และตาบลมาบไผ่
ตาบลบ้านบึง ตาบล
หนองบอนแดง
อาเภอบ้านบึง
จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ....

สรุปประเด็นสาคัญ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตาบลโพธิต์ าก ตาบลนา
ทราย ตาบลนาราชควาย ตาบลอาจสามารถ อาเภอเมืองนครพนม และตาบลรามราช ตาบลเวินพระบาท อาเภอท่าอุเทน
จังหวัดนครพนม พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทาการสารวจและเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน เพื่อสร้างและขยาย
ทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒ กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๒ และสร้างทางหลวง
ชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงชนบท นพ.๓๐๐๘ กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๒ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และ
ให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นว่า
กรมทางหลวงชนบทควรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนดแนวทางการบริหารจัดการจราจรให้เกิดความปลอดภัย ซ่อมแซม
บารุงรักษาถนนโครงการและทางจักรยานให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และให้ความสาคัญกับการกาหนดมาตรการป้องกันผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตาบลหนองกะขะ ตาบล
หนองหงส์ ตาบลมาบโป่ง อาเภอพานทอง และตาบลมาบไผ่ ตาบลบ้านบึง ตาบลหนองบอนแดง อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงชนบท ชบ.๓๐๒๓ ตามที่กระทรวง
คมนาคมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควร
ให้กรมทางหลวงชนบทเสนอขอบรรจุโครงการขยายทางหลวงชนบท ชบ.๓๐๒๓ ไว้ในแผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก เพื่อให้การพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่ดังกล่าวสามารถรองรับปริมาณความต้องการขนส่งสินค้าและ
เดินทางในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรื่อง
24/04/2561
ร่างประกาศสานัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง
กาหนดให้การ
เวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ ใน
ท้องที่ตาบลหนอง
แสง ตาบลอาจ
สามารถ ตาบลใน
เมือง และตาบล
หนองญาติ อาเภอ
เมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม
เป็นกรณีที่มีความ
จาเป็นโดยเร่งด่วน

สรุปประเด็นสาคัญ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตาบล
หนองแสง ตาบลอาจสามารถ ตาบลในเมือง และตาบลหนองญาติ อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เป็นกรณีที่มีความ
จาเป็นโดยเร่งด่วน มีสาระสาคัญเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีอานาจวางเงินค่าทดแทน เข้า
ครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพย์ และส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างทางหลวงชนบทสายเชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๒ ได้ทนั
ตามแผนงานที่กาหนดไว้ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบญ
ั ญัติที่
เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้

24/04/2561
ร่างประกาศสานัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง
กาหนดให้การ
เวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ ใน
ท้องที่ตาบลรังสิต
อาเภอธัญบุรี และ
ตาบลบึงคาพร้อย
อาเภอลาลูกกา
จังหวัดปทุมธานี
เป็นกรณีที่มีความ
จาเป็นโดยเร่งด่วน

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตาบล
รังสิต อาเภอธัญบุรี และตาบลบึงคาพร้อย อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี เป็นกรณีที่มีความจาเป็นโดยเร่งด่วน มีสาระสาคัญ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีอานาจวางเงินค่าทดแทน เข้าครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพย์ที่จะต้อง
เวนคืน และส่งมอบพื้นที่เพื่อขยายทางหลวงชนบท ปท. ๓๐๐๔ ได้ทนั ตามแผนงานที่กาหนดไว้ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบญ
ั ญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรื่อง
24/04/2561
ร่างประกาศสานัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง
กาหนดให้การ
เวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ ใน
ท้องที่ตาบลท่าสาย
ลวด ตาบลแม่สอด
ตาบลแม่ปะ ตาบล
พระธาตุผาแดง และ
ตาบลแม่ตาว อาเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก
เป็นกรณีที่มีความ
จาเป็นโดยเร่งด่วน

สรุปประเด็นสาคัญ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตาบล
ท่าสายลวด ตาบลแม่สอด ตาบลแม่ปะ ตาบลพระธาตุผาแดง และตาบแม่ตาว อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นกรณีที่มีความ
จาเป็นโดยเร่งด่วน มีสาระสาคัญเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีอานาจวางเงินค่าทดแทน เข้า
ครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน และส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างทางหลวงชนบทตามโครงการผังเมืองรวมเมืองแม่
สอด จังหวัดตาก ได้ทนั ตามกาหนดเวลา ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่าง
อนุบญ
ั ญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
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