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สรุปประเด็นสาคัญ

05/06/2561
ร่างข้อบังคับการ
รถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่ง
ประเทศไทย ว่า
ด้วยการกาหนด
อัตราค่าโดยสาร
วิธีการจัดเก็บค่า
โดยสาร และการ
กาหนดประเภท
บุคคลทีไ่ ด้รับการ
ยกเว้นไม่ต้อง
ชาระค่าโดยสาร
รถไฟฟ้า โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีนา
เงิน พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี
๑. รับทราบร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกาหนดอัตราค่า
โดยสาร วิธีการจัดเก็บค่าโดยสาร และการกาหนดประเภทบุคคลทีไ่ ด้รับการยกเว้นไม่ต้องชาระค่าโดยสาร
รถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีนาเงิน พ.ศ. .... โดยมีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให้อัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า
สาหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีนาเงิน ราคาเริ่มต้น ๑๖ บาท ราคาสูงสุด ๔๒ บาท แต่เนื่องจากการปรับปรุงอัตรา
ค่าโดยสารดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึ่งตามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีนา
เงินกาหนดให้ต้องประกาศราชกิจจานุเบกษาให้ประชาชนทราบก่อนวันใช้บังคับไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน (โดยจะต้อง
ประกาศให้ทราบก่อนวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑) ประกอบกับตามสัญญาฯ กาหนดให้หากภาครัฐไม่ดาเนินการ
หรือดาเนินการล่าช้า คู่สัญญาสามารถใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากภาครัฐได้ ดังนัน จึงเห็นควรให้กระทรวง
คมนาคม โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยไปดาเนินการเจรจากับคู่สัญญาในการยืดระยะเวลาการ
ปรับอัตราค่าโดยสาร โดยรัฐบาลไม่ต้องชดเชยแต่ประการใด ตามทีก่ ระทรวงคมนาคมเสนอ
๒. ให้กระทรวงคมนาคม โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ไปดาเนินการเจรจากับ
คู่สัญญาอีกครังหนึ่ง ทังนี ให้คานึงถึงสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมทังการแบ่งเบาภาระประชาชนตามนโยบาย
ของรัฐบาล โดยต้องดาเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายและสัญญาทีเ่ กี่ยวข้อง แล้วเสนอคณะรัฐมนตรี
ต่อไป
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สรุปประเด็นสาคัญ
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คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านคมนาคม ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ผลการประชุมระดับ คมนาคมของไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทีด่ ิน โครงสร้างพืนฐาน การขนส่งและการท่องเทีย่ วของญีป่ นุ่
รัฐมนตรีด้าน
(Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism : MLIT) ระหว่างวันที่ ๔-๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ
คมนาคม ระหว่าง
ประเทศญีป่ นุ่ โดยมีสาระสาคัญ ได้แก่ (๑) โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลญีป่ นุ่
ไทย-ญี่ปุ่น

ประกอบด้วย โครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ และโครงการพัฒนาการขนส่ง
สินค้าทางรถไฟ (๒) โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง ฝ่ายไทยขอให้ฝ่ายญีป่ นุ่ ช่วยเร่งรัดบริษัท Hitachi ในการผลิต
และส่งมอบตัวรถให้ได้ตามกาหนดการหรือเร็วกว่าเดิม (๓) การร่วมพัฒนาโครงการด้านโครงสร้างพืนฐานด้าน
คมนาคมขนส่งของไทย ฝ่ายญีป่ นุ่ สนใจเข้าร่วมพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน โครงการ
ท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ ๓ และโครงการบริหารจัดการระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางของทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง เส้นทางบางปะอิน-นครราชสีมา (๔) ความช่วยเหลือทางวิชาการ ฝ่ายญีป่ นุ่ ได้ให้ความช่วยเหลือใน
การทาการศึกษา ๒ โครงการ ได้แก่ การศึกษาจัดทาแผนแม่บทการพัฒนาระบบการขนส่งมวลชนทางรางในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะที่ ๒ (M-MAP 2) และการพัฒนาพืนทีร่ อบสถานีบางซื่อ (๕) ความร่วมมือ
ด้านการบิน ฝ่ายไทยได้ขอให้ MLIT พิจารณาคาขอในการเพิม่ เทีย่ วบินระหว่างกรุงเทพฯ-ฮาเนดะ นาริตะ ฮอกไก
โด ของบริษัทการบินไทยฯ (๖) ความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน ฝ่ายญีป่ นุ่ ได้ร่วมวางมาตรการป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนให้ไทย และ (๗) การศึกษาดูงาน คณะผู้แทนไทยได้เยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาของบริษัท
Honda สถานีขนส่งของบริษัท JR Bus Kanto และโรงงานของบริษัท Hitachi ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตขบวน
รถไฟฟ้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง ตามทีก่ ระทรวงคมนาคมเสนอ
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เรื่อง
05/06/2561
ผลการประชุม
คณะกรรมการร่วม
เพื่อความร่วมมือ
ด้านรถไฟระหว่าง
ไทย-จีน ครังที่ 23
ภายใต้บนั ทึกความ
เข้าใจว่าด้วยความ
ร่วมมือระหว่าง
รัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทย
กับรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
ภายใต้การพัฒนา
โครงสร้างพืนฐาน
ทางรถไฟในกรอบ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พืนฐานด้านการ
คมนาคมขนส่งของ
ไทย พ.ศ.
2558-2565

สรุปประเด็นสาคัญ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครังที่ ๒๓ ภายใต้บนั ทึก
ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การพัฒนา
โครงสร้างพืนฐานทางรถไฟในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕
ซึ่งจัดขึนเมื่อวันที่ ๗-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคมของ
ไทยและรองผู้อานวยการคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนเป็นประธานร่วม รวมทังความก้าวหน้าในการดาเนิน
โครงการดังกล่าว ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ สรุปได้ดังนี
๑. ทังสองฝ่ายเห็นชอบให้คณะทางานด้านเทคนิคกระชับการเจรจาสัญญา ๒.๓ เพื่อส่งเสริมการปรึกษาหารือและ
การสร้างความเข้าใจร่วมกัน
๒. ฝ่ายไทยตกลงที่จะไม่จัดตังศูนย์ควบคุมการเดินรถ (ผังการเดินรถ) สารองสาหรับโครงการระยะแรก (กรุงเทพฯนครราชสีมา) อย่างไรก็ตาม ทังสองฝ่ายเห็นชอบให้เตรียมการเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์หลัก (เซิร์ฟเวอร์) ของระบบควบคุมการเดิน
รถจากศูนย์กลางสารองไว้ใช้งาน ณ เชียงรากน้อย ในโครงการระยะที่สอง (ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย)
๓. ฝ่ายไทยจะดาเนินการให้มีการหารือร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ในประเด็นการจ่ายไฟจากแหล่งไฟฟ้าภายนอกสาหรับโครงการ โดยฝ่ายจีนจะให้ความร่วมมือและสนับสนุนด้าน
เทคนิคอย่างเต็มที่
๔. ฝ่ายไทยรับทราบรายงานความเห็นต่อผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการระยะที่สอง (นครราชสีมาหนองคาย) ที่ฝ่ายจีนได้นาส่งให้ฝ่ายไทยแล้ว โดยฝ่ายจีนจะประมาณการราคาระบบไฟฟ้าและเครื่องกลรถไฟของโครงการระยะที่
สองตามมาตรฐานรถไฟจีนต่อไป
๕. ฝ่ายจีนอยู่ระหว่างการจัดทารายงานการศึกษาความเหมาะสมเบืองต้นสาหรับช่วงหนองคาย-เวียงจันทน์ และ
โดยที่โครงการในช่วงเส้นทางดังกล่าวเกี่ยวข้องกับไทย-ลาว-จีน จึงเสนอให้มีการจัดตังกลไกการหารือสามฝ่ายระหว่างไทย-ลาวจีน เพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมกันในประเด็นด้านเทคนิคและพิธกี ารศุลกากร
๖. ฝ่ายจีนเห็นชอบที่จะจัดเตรียมและนาส่งหลักสูตรการฝึกอบรมวิศวกรไทยด้านเทคโนโลยีการออกแบบรถไฟ
ความเร็วสูงให้ฝ่ายไทย และเห็นว่าการฝึกอบรมอาจจะสามารถจัดขึนในประเทศไทยได้
๗. โดยที่ไทยอยู่ระหว่างการจัดตังองค์กรใหม่เพื่อรับผิดชอบการบริหารจัดการเดินรถไฟความเร็วสูง ฝ่ายไทยจึง
ขอให้ฝ่ายจีนถ่ายทอดประสบการณ์ในการจัดตังองค์กรและส่วนที่เกี่ยวดังกล่าวต่อไป
๘. ฝ่ายจีนยินดีที่จะให้การสนับสนุนฝ่ายไทยในการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง
๙. ฝ่ายไทยขอให้ฝ่ายจีนสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมขีดความสามารถการทดสอบการ
ก่อสร้าง การติดตัง การตรวจสอบ และการซ่อมบารุงของโครงการรถไฟความเร็วสูงในไทย
๑๐. ทังสองฝ่ายเห็นชอบในหลักการให้จัดการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน
ครังที่ ๒๔ ณ วันที่ ๑๘-๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
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ขอความเห็นชอบ
การแก้ไขสัญญาให้
ผู้ประกอบการครัว
การบิน ณ ท่า
อากาศยานสุวรรณ
ภูมิ ให้บริการครัว
การบินแก่สายการ
บินที่เปิดให้บริการ
เที่ยวบิน ณ ท่า
อากาศยานแห่งอื่น
นอกเหนือจากท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ

สรุปประเด็นสาคัญ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี
๑. เห็นชอบร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาโครงการครัวการบิน (Catering Services) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ครังที่ .. ระหว่างบริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) (ทอท.) กับบริษทั ครัวการบินกรุงเทพ จากัด และร่างสัญญาแก้ไข
เพิ่มเติมสัญญาโครงการครัวการบิน (Catering Services) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ครังที่ .. ระหว่าง ทอท. กับบริษทั แอล
เอสจี สกายเชฟส์ (ประเทศไทย) จากัด ที่สานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาแล้ว ก่อนการลงนามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม โดย
สาระสาคัญของร่างสัญญาเป็นการเพิ่มเงือ่ นไขให้ผู้รับอนุญาตสามารถใช้พืนที่โครงการครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็นฐานการผลิตเพื่อให้บริการครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานแห่งอื่นนอกเหนือจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตามที่กระทรวง
คมนาคมเสนอ และให้กระทรวงคมนาคม โดย ทอท. รับความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และประธานกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐที่เห็นควรให้ ทอท. ติดตามและประเมิน
ประสิทธิภาพการให้บริการครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพการ
ให้บริการครัวการบินแก่สายการบินที่ให้บริการเที่ยวบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และพิจารณาเพิ่มขีดความสามารถในการ
รองรับความต้องการใช้บริการครัวการบินที่มีแนวโน้มเพิ่มขึน รวมทังข้อสังเกตของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการกาหนดเงือ่ นไข
ให้ ทอท. มีสิทธิยกเลิกข้อตกลงได้ หากท่าอากาศยานแห่งอื่นมีความพร้อมที่จะเปิดให้มีการแข่งขันในการให้บริการครัวการบิน
และเมื่อแก้ไขสัญญาแล้ว ทอท. ควรกากับติดตามให้การดาเนินงานตามสัญญาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพตาม
ข้อกาหนดของสัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสิทธิภาพการดาเนินงาน รายได้ และขีดความสามารถในการให้บริการครัวการบินแก่
เที่ยวบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นสาคัญ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
๒. ให้คณะกรรมการกากับดูแลโครงการครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กาหนดกลไกการติดตามและ
ประเมินผลให้ผู้ประกอบการครัวการบินดาเนินการตามเงือ่ นไขของสัญญาโครงการครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่
เสนอแก้ไขเพิ่มเติมมาในครังนีอย่างเคร่งครัด

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรื่อง
05/06/2561
การปรับปรุงชื่อ
หน่วยงานของ
องค์ประกอบภายใต้
คณะกรรมการที่
แต่งตังโดยมติ
คณะรัฐมนตรี ตาม
กฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการ
สานักงาน
ปลัดกระทรวง
กระทรวงคมนาคม
พ.ศ. 2560
(เพิ่มเติม)

สรุปประเด็นสาคัญ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการปรับปรุงชื่อหน่วยงานขององค์ประกอบภายใต้คณะกรรมการที่แต่งตังโดยมติคณะรัฐมนตรี ตาม
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จานวน ๔ คณะ ประกอบด้วย (๑)
คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อประสานงานกับองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (๒) คณะกรรมการร่วมถาวรไทย-มาเลเซีย ว่าด้วย
การขนส่งสินค้าเน่าเสียง่ายผ่านแดนมาเลเซียไปยังสิงคโปร์ (๓) คณะกรรมการผู้แทนรัฐบาลเพื่อพิจารณาทาความตกลงว่าด้วย
การขนส่งทางอากาศกับรัฐบาลต่างประเทศเป็นประจา และ (๔) คณะกรรมการแห่งชาติในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน
และเรือที่ประสบภัย ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ

12/06/2561
แนวทางการพัฒนา
โครงข่ายด้าน
คมนาคมขนส่งของ
กระทรวงคมนาคม
ในพืนที่กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 2
(กาแพงเพชร
นครสวรรค์ พิจิตร
และอุทยั ธานี) และ
ผลการดาเนินงาน
โครงการที่สาคัญ

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการพัฒนาโครงข่ายด้านคมนาคมขนส่งของกระทรวงคมนาคมในพืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง ๒ (จังหวัดกาแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทยั ธานี ) และผลการดาเนินงานโครงการที่สาคัญ โดยกระทรวง
คมนาคมได้กาหนดเป้าหมายการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในพืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ (จังหวัดกาแพงเพชร
นครสวรรค์ พิจิตร และอุทยั ธานี ) เน้นการเสริมศักยภาพของโครงสร้างพืนฐาน พัฒนาโครงข่ายเส้นทางและระบบขนส่งย่อยที่
เชื่อมต่อกับระบบหลักของประเทศและอนุภมู ิภาคตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และแนวตะวันออก-ตะวันตก พัฒนาเมือง
สถานีขนส่งระบบราง รวมถึงสนับสนุนการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวและสร้างรายได้ตลอดปี ซึ่ง
จะเป็นการเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สาคัญ ๓
แนวทาง ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางบก ให้ครอบคลุมเพื่อกระจายความเจริญ เพิ่มระดับในการเข้าถึง
พืนที่ภายในภาคและระหว่างภาค และเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน (๒) การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางราง เพื่อสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันและยกระดับเศรษฐกิจของภาคโดยรวม และ (๓) การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางนา ให้สามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและเต็มประสิทธิภาพ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรื่อง
19/06/2561
ร่างพระราช
กฤษฎีกากาหนดเขต
ที่ดินในบริเวณที่ที่จะ
เวนคืน ในท้องที่
ตาบลตะกุด และ
ตาบลปากเพรียว
อาเภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี พ.ศ.
....
19/06/2561
ร่างประกาศสานัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง
กาหนดให้การ
เวนคืน
อสังหาริมทรัพย์
เพื่อขยายทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 1
สาย
กรุงเทพมหานคร แม่สาย (เขตแดน)
รวมทางยกระดับ
อนุสรณ์สถาน
แห่งชาติ - รังสิต
ตอนบ้านห้วยยาง บ้านพุแค เป็นกรณี
ที่มีความจาเป็น
เร่งด่วน

สรุปประเด็นสาคัญ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตาบลตะกุด และตาบลปาก
เพรียว อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทาง
หลวงชนบทสาย ข๒ ตามโครงการผังเมืองรวมเมืองสระบุรี และเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้า
ไปดาเนินการสารวจและจัดกรรมสิทธิท์ ี่ดินให้แล้วเสร็จตามแผนการที่กาหนดไว้ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่ง
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เห็นควรให้ความสาคัญกับการพิจารณา
ผลกระทบด้านการระบายนาภายหลังจากการก่อสร้าง เพื่อมิให้เกิดปัญหาเรื่องการระบายนาในพืนที่บริเวณดังกล่าวในอนาคต
ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อ กาหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขยายทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ สายกรุงเทพมหานคร-แม่สาย (เขตแดน) รวมทางยกระดับอนุสรณ์สถานแห่งชาติ-รังสิต ตอนบ้านห้วย
ยาง-บ้านพุแค เป็นกรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วน มีสาระสาคัญเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีอานาจ
วางเงินค่าทดแทน เข้าครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน และส่งมอบพืนที่ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑
สายกรุงเทพมหานคร-แม่สาย (เขตแดน) รวมทางยกระดับอนุสรณ์สถานแห่งชาติ-รังสิต ตอนบ้านห้วยยาง-บ้านพุแค ได้ทนั ตาม
กาหนดเวลา ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบญ
ั ญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรื่อง

สรุปประเด็นสาคัญ

27/06/2561
ร่างกฎกระทรวง
กาหนด
ค่าธรรมเนียมการ
จอด ทอดสมออยู่
เป็นการประจาใน
น่านนา ลาแม่นา
หรือทาเล
ทอดสมอจอดเรือ
ตาบลใด ๆ พ.ศ.
....

27/06/2561
การแต่งตัง
ข้าราชการพล
เรือนสามัญให้
ดารงตาแหน่ง
ประเภทวิชาการ
ระดับทรงคุณวุฒิ
(กระทรวง
คมนาคม) (นาย
วันจักร ฉายากุล)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตัง นายวันจักร ฉายากุล ข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดารงตาแหน่งวิศวกรใหญ่ที่
ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านอานวยความปลอดภัย) (วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒ)ิ กรมทางหลวง
กระทรวงคมนาคม ตังแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันทีม่ ีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ตามทีก่ ระทรวง
คมนาคมเสนอ

