มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรื่อง
03/07/2561
ร่างพระราช
กฤษฎีกากาหนดเขต
ที่ดินในบริเวณที่ที่จะ
เวนคืน ในท้องที่
ตาบลกุยบุรี และ
ตาบลกุยเหนือ
อาเภอกุยบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.
....

03/07/2561
ร่างพระราช
กฤษฎีกากาหนดเขต
ที่ดินในบริเวณที่ที่จะ
เวนคืน รวม 2 ฉบับ
(ร่างพระราช
กฤษฎีกากาหนดเขต
ที่ดินในบริเวณที่ที่จะ
เวนคืน ในท้องที่
ตาบลบึง และตาบล
บ่อวิน อาเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี
พ.ศ. ....)

สรุปประเด็นสาคัญ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตาบลกุยบุรี และตาบลกุย
เหนือ อาเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทาง
หลวงชนบท ตามโครงการก่อสร้างทางต่างระดับข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ กับถนนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกุยบุรี-ทุ่งน้อย ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการ
ต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เห็นควรให้ความสาคัญกับการพิจารณา
ผลกระทบด้านการระบายน้าภายหลังจากการก่อสร้าง เพื่อมิให้เกิดปัญหาเรื่องการระบายน้าในพื้นที่บริเวณดังกล่าวในอนาคต
ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน รวม ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวง
คมนาคมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้ ดังนี้
๑.๑ ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๒๑
สายต่อเขตเทศบาลเมืองภูเก็ตควบคุม-ห้าแยกฉลอง ที่บา้ นโคกโตนด และเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๒๔ สายห้า
แยกคลอง-ราไวย์ ที่บา้ นโคกโตนก พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๔๐๒๑ สายต่อเขตเทศบาลเมืองภูเก็ตควบคุม-ห้าแยกฉลอง ที่บา้ นโคกโตนด และเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๐๒๔ สายห้าแยกฉลอง-ราไวย์ ที่บา้ นโคกโตนด ในท้องที่เทศบาลตาบลราไวย์ และเทศบาลตาบลฉลอง อาเภอเมือง
ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
๑.๒ ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตาบลบึง และตาบลบ่อวิน อาเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตาบลบึง และตาบลบ่อวิน
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อขยายทางหลวงชนบท ชบ.๑๐๓๒ และสร้างทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงพิเศษ
หมายเลข ๗ กับทางหลวงชนบท ชบ.๑๐๓๒
๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้ความสาคัญกับการพิจารณาผลกระทบด้านการระบายน้าภายหลังจากการก่อสร้าง เพื่อ
มิให้เกิดปัญหาเรื่องการระบายน้าในพื้นที่บริเวณดังกล่าวในอนาคต และควรพิจารณาจัดทาแนวทางการพัฒนาโครงข่ายถนนสาย
รอง เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าระหว่างนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกกับท่าเรือแหลมฉบังที่มีความสอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมของประเทศ พร้อมทั้งจัดลาดับความสาคัญของการพัฒนาโครงข่ายที่คานึงถึงความจาเป็น
เร่งด่วน ความสอดคล้องกับสภาพการพัฒนาพื้นที่และชุมชนที่อยู่บริเวณตามแนวเส้นทาง เพื่อให้การลงทุนพัฒนาโครงข่าย
คมนาคมขนส่งของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรื่อง

03/07/2561
ร่างพระราช
กฤษฎีกากาหนด
เขตทีด่ ินใน
บริเวณทีท่ จี่ ะ
เวนคืน ในท้องที่
ตาบลกุยบุรี และ
ตาบลกุยเหนือ
อาเภอกุยบุรี
จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
พ.ศ. ....

สรุปประเด็นสาคัญ

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตทีด่ ินในบริเวณทีท่ จี่ ะเวนคืน ในท้องทีต่ าบลกุยบุรี
และตาบลกุยเหนือ อาเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดเขตทีด่ ินใน
บริเวณทีท่ จี่ ะเวนคืน เพือ่ สร้างทางหลวงชนบท ตามโครงการก่อสร้างทางต่างระดับข้ามทางรถไฟ บริเวณทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ กับถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกุยบุร-ี ทุง่ น้อย ตามทีก่ ระทรวงคมนาคมเสนอ และ
ให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทเี่ ห็นควรให้ความสาคัญกับ
การพิจารณาผลกระทบด้านการระบายน้าภายหลังจากการก่อสร้าง เพือ่ มิให้เกิดปัญหาเรื่องการระบายน้าในพืน้ ที่
บริเวณดังกล่าวในอนาคต ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรื่อง
03/07/2561
ร่างพระราช
กฤษฎีกากาหนดเขต
ที่ดินในบริเวณที่ที่จะ
เวนคืน รวม 2 ฉบับ
(ร่างพระราช
กฤษฎีกากาหนดเขต
ที่ดินในบริเวณที่ที่จะ
เวนคืน ในท้องที่
ตาบลบึง และตาบล
บ่อวิน อาเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี
พ.ศ. ....)

สรุปประเด็นสาคัญ

คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตทีด่ ินในบริเวณทีท่ จี่ ะเวนคืน รวม ๒ ฉบับ ตามที่
กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้ ดังนี้
๑.๑ ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตทีด่ ินในบริเวณทีท่ จี่ ะเวนคืน เพือ่ ขยายทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๐๒๑ สายต่อเขตเทศบาลเมืองภูเก็ตควบคุม-ห้าแยกฉลอง ทีบ่ ้านโคกโตนด และเพือ่ ขยายทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๔๐๒๔ สายห้าแยกคลอง-ราไวย์ ทีบ่ ้านโคกโตนก พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดเขต
ทีด่ ินในบริเวณทีท่ จี่ ะเวนคืน เพือ่ ขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๒๑ สายต่อเขตเทศบาลเมืองภูเก็ตควบคุมห้าแยกฉลอง ทีบ่ ้านโคกโตนด และเพือ่ ขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๒๔ สายห้าแยกฉลอง-ราไวย์ ทีบ่ ้าน
โคกโตนด ในท้องทีเ่ ทศบาลตาบลราไวย์ และเทศบาลตาบลฉลอง อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
๑.๒ ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตทีด่ ินในบริเวณทีท่ จี่ ะเวนคืน ในท้องทีต่ าบลบึง และตาบล
บ่อวิน อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดเขตทีด่ ินในบริเวณทีท่ จี่ ะเวนคืน ใน
ท้องทีต่ าบลบึง และตาบลบ่อวิน อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพือ่ ขยายทางหลวงชนบท ชบ.๑๐๓๒ และสร้าง
ทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ กับทางหลวงชนบท ชบ.๑๐๓๒
๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทเี่ ห็นควรให้ความสาคัญกับการพิจารณาผลกระทบด้านการระบายน้า
ภายหลังจากการก่อสร้าง เพือ่ มิให้เกิดปัญหาเรื่องการระบายน้าในพืน้ ทีบ่ ริเวณดังกล่าวในอนาคต และควร
พิจารณาจัดทาแนวทางการพัฒนาโครงข่ายถนนสายรอง เพือ่ รองรับการขนส่งสินค้าระหว่างนิคมอุตสาหกรรมใน
พืน้ ทีภ่ าคตะวันออกกับท่าเรือแหลมฉบังทีม่ ีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมของประเทศ
พร้อมทัง้ จัดลาดับความสาคัญของการพัฒนาโครงข่ายทีค่ านึงถึงความจาเป็นเร่งด่วน ความสอดคล้องกับสภาพ
การพัฒนาพืน้ ทีแ่ ละชุมชนทีอ่ ยู่บริเวณตามแนวเส้นทาง เพือ่ ให้การลงทุนพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งของ
ประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรื่อง
03/07/2561
ร่างพระราช
กฤษฎีกากาหนดเขต
ที่ดินในบริเวณที่ที่จะ
เวนคืน รวม 2 ฉบับ
(ร่างพระราช
กฤษฎีกากาหนดเขต
ที่ดินในบริเวณที่ที่จะ
เวนคืน เพื่อขยาย
ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4021
สายต่อเขตเทศบาล
เมืองภูเก็ตควบคุมห้าแยกฉลอง ที่บา้ น
โคกโตนด และเพื่อ
ขยายทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข
4024 สายห้าแยก
ฉลอง-ราไวย์ ที่บา้ น
โคกโตนด พ.ศ. ....)

10/07/2561
แต่งตั้งประธาน
กรรมการและ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒใิ น
คณะกรรมการ
สถาบันการบินพล
เรือน (จานวน 3
ราย 1. พลอากาศ
เอก เผด็จ วงษ์
ปิ่นแก้ว ฯลฯ)

สรุปประเด็นสาคัญ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน รวม ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวง
คมนาคมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้ ดังนี้
๑.๑ ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๒๑
สายต่อเขตเทศบาลเมืองภูเก็ตควบคุม-ห้าแยกฉลอง ที่บา้ นโคกโตนด และเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๒๔ สายห้า
แยกคลอง-ราไวย์ ที่บา้ นโคกโตนก พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๔๐๒๑ สายต่อเขตเทศบาลเมืองภูเก็ตควบคุม-ห้าแยกฉลอง ที่บา้ นโคกโตนด และเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๐๒๔ สายห้าแยกฉลอง-ราไวย์ ที่บา้ นโคกโตนด ในท้องที่เทศบาลตาบลราไวย์ และเทศบาลตาบลฉลอง อาเภอเมือง
ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
๑.๒ ร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตาบลบึง และตาบลบ่อวิน อาเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตาบลบึง และตาบลบ่อวิน
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อขยายทางหลวงชนบท ชบ.๑๐๓๒ และสร้างทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงพิเศษ
หมายเลข ๗ กับทางหลวงชนบท ชบ.๑๐๓๒
๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้ความสาคัญกับการพิจารณาผลกระทบด้านการระบายน้าภายหลังจากการก่อสร้าง เพื่อ
มิให้เกิดปัญหาเรื่องการระบายน้าในพื้นที่บริเวณดังกล่าวในอนาคต และควรพิจารณาจัดทาแนวทางการพัฒนาโครงข่ายถนนสาย
รอง เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าระหว่างนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกกับท่าเรือแหลมฉบังที่มีความสอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมของประเทศ พร้อมทั้งจัดลาดับความสาคัญของการพัฒนาโครงข่ายที่คานึงถึงความจาเป็น
เร่งด่วน ความสอดคล้องกับสภาพการพัฒนาพื้นที่และชุมชนที่อยู่บริเวณตามแนวเส้นทาง เพื่อให้การลงทุนพัฒนาโครงข่าย
คมนาคมขนส่งของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการสถาบันการบินพลเรือน รวม ๓ คน
แทนประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิ ดิมที่ดารงตาแหน่งมาครบวาระสามปี ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยให้มี
ผลตั้งแต่วนั ที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑) เป็นต้นไป ดังนี้
๑. พลอากาศเอก เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภญ
ิ โญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. นายนภดล วณิชวรนันท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรื่อง
10/07/2561
การแต่งตั้งประธาน
กรรมการการทาง
พิเศษแห่งประเทศ
ไทย (นายสุรงค์ บูล
กุล)

สรุปประเด็นสาคัญ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสุรงค์ บูลกุล เป็นประธานกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ตามนัยมาตรา ๑๔ วรรค
สองแห่งพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยให้มีผลตั้งแต่วนั ที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (๑๐ กรกฎาคม
๒๕๖๑) เป็นต้นไป ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ

17/07/2561
รายงานผลการ
พิจารณากาหนด
มาตรการต่างๆ
เพื่อให้การบังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวกับ
การควบคุมมิให้
รถบรรทุกสินค้า
บรรทุกน้าหนักเกิน
กว่าที่กฎหมาย
กาหนดเป็นไปด้วย
ความเคร่งครัดของ
กระทรวงคมนาคม

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบรายงานผลการพิจารณากาหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมมิให้
รถบรรทุกสินค้าบรรทุกน้าหนักเกินกว่าที่กฎหมายกาหนดเป็นไปด้วยความเคร่งครัด ซึ่งเป็นการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้แก่ (๑) กรมทางหลวง กาหนดมาตรการป้องปราม มาตรการปราบปราม มาตรการ
ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องเรียน และข้อเสนอแนะในการควบคุมรถบรรทุกน้าหนักเกินเพิ่มเติม (๒) กรมทางหลวงชนบท
กาหนดมาตรการระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว รวมทั้งแต่งตั้งคณะทางานจัดทาข้อกาหนดในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างและมาตรฐานความปลอดภัยในขณะก่อสร้าง และ (๓) กรมการขนส่งทางบก ดาเนินการควบคุม
กากับดูแลรถบรรทุกสินค้าตามกฎหมาย ตรวจสอบและจับกุมรถบรรทุกสินค้าที่จดทะเบียน และกาหนดมาตรการให้ใช้ประวัติ
การกระทาความผิดมาประกอบการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
๒. ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์
สานักงานตารวจแห่งชาติ เป็นต้น พิจารณากาหนดมาตรการเพิ่มเติม ทั้งในส่วนของมาตรการในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อ
ควบคุมมิให้รถบรรทุกสินค้าบรรทุกน้าหนักเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด และมาตรการในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ เช่น ด้าน
พลังงานเชื้อเพลิง ด้านภาษี เป็นต้น เพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าจากถนนมาสู่ระบบราง ตามนัยมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (เรื่อง การพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าภาระโครงการพัฒนาศูนย์การ
ขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ทา่ เรือแหลมฉบังของการท่าเรือแห่งประเทศไทย) ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน แล้วรายงานผลให้
คณะรัฐมนตรีทราบด้วย

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรื่อง
17/07/2561
การพิจารณากาหนด
แนวทางการดาเนิน
โครงการลงทุน
ก่อสร้าง บริหาร
และประกอบการท่า
เทียบเรือสินค้ากอง
เอ 5 และโครงการ
บริหารและ
ประกอบการท่า
เทียบเรือตู้สินค้า บี
2 บี 3 และบี 4 ณ
ท่าเรือแหลมฉบัง
ของการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย (การ
พิจารณากาหนด
แนวทางการดาเนิน
โครงการบริหารและ
ประกอบการท่า
เทียบเรือตู้สินค้า บี
4 ณ ท่าเรือแหลม
ฉบัง ของการท่าเรือ
แห่งประเทศไทย)

สรุปประเด็นสาคัญ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบแนวทางการดาเนินการที่เหมาะสมของโครงการลงทุนก่อสร้าง บริหาร และประกอบการท่าเทียบเรือ
สินค้ากอง เอ ๕ และโครงการบริหารและประกอบการท่าเทียบเรือตู้สินค้า บี ๒ บี ๓ และ บี ๔ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง โดยการให้
สัญญามีผลใช้บงั คับต่อไป ตามรายงนผลการศึกษาวิเคราะห์ด้านการเงินและด้านกฎหมายของคณะกรรมการตามมาตรา ๗๒
แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวง
คมนาคมและการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) รับความเห็นของกระทรวงการคลัง สานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และประธานกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เช่น กทท. ควร
นาผลการศึกษาวิเคราะห์ด้านการเงินและกฎหมายไปประกอบการพิจารณาวางแผนการดาเนินงานเพื่อรองรับเมื่อสัญญาสิ้นสุด
โดยต้องคานึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชน ความคุ้มค่า ซึ่งจะต้องดาเนินการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง มีการ
บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินดังกล่าวของ กทท. ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๒. ให้กระทรวงคมนาคม โดย กทท. ดาเนินการ
๒.๑ เร่งรัดการพิจารณาแนวทางการดาเนินโครงการที่เหมาะสมของโครงการท่าเทียบเรืออื่น ๆ ที่เข้าข่ายต้อง
ดาเนินการตามขั้นตอนของมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖
๒.๒ เร่งรัดการดาเนินการจัดทาแนวทางการประกอบการท่าเทียบเรือของสัญญาร่วมลงทุนโครงการบริหารและ
ประกอบการท่าเทียบเรือตู้สินค้า บี ๔ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ของ กทท. ที่จะสิ้นสุดลงภายใน ๕ ปี ตามนัยมาตรา ๔๘ แห่ง
พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้การบริหารและประกอบการท่าเทียบเรือภายใต้
อานาจหน้าที่ของ กทท. เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรื่อง
17/07/2561
การพิจารณากาหนด
แนวทางการดาเนิน
โครงการลงทุน
ก่อสร้าง บริหาร
และประกอบการท่า
เทียบเรือสินค้ากอง
เอ 5 และโครงการ
บริหารและ
ประกอบการท่า
เทียบเรือตู้สินค้า บี
2 บี 3 และบี 4 ณ
ท่าเรือแหลมฉบัง
ของการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย (การ
พิจารณากาหนด
แนวทางการดาเนิน
โครงการบริหารและ
ประกอบการท่า
เทียบเรือตู้สินค้า บี
3 ณ ท่าเรือแหลม
ฉบัง ของการท่าเรือ
แห่งประเทศไทย)

สรุปประเด็นสาคัญ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบแนวทางการดาเนินการที่เหมาะสมของโครงการลงทุนก่อสร้าง บริหาร และประกอบการท่าเทียบเรือ
สินค้ากอง เอ ๕ และโครงการบริหารและประกอบการท่าเทียบเรือตู้สินค้า บี ๒ บี ๓ และ บี ๔ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง โดยการให้
สัญญามีผลใช้บงั คับต่อไป ตามรายงนผลการศึกษาวิเคราะห์ด้านการเงินและด้านกฎหมายของคณะกรรมการตามมาตรา ๗๒
แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวง
คมนาคมและการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) รับความเห็นของกระทรวงการคลัง สานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และประธานกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เช่น กทท. ควร
นาผลการศึกษาวิเคราะห์ด้านการเงินและกฎหมายไปประกอบการพิจารณาวางแผนการดาเนินงานเพื่อรองรับเมื่อสัญญาสิ้นสุด
โดยต้องคานึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชน ความคุ้มค่า ซึ่งจะต้องดาเนินการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง มีการ
บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินดังกล่าวของ กทท. ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๒. ให้กระทรวงคมนาคม โดย กทท. ดาเนินการ
๒.๑ เร่งรัดการพิจารณาแนวทางการดาเนินโครงการที่เหมาะสมของโครงการท่าเทียบเรืออื่น ๆ ที่เข้าข่ายต้อง
ดาเนินการตามขั้นตอนของมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖
๒.๒ เร่งรัดการดาเนินการจัดทาแนวทางการประกอบการท่าเทียบเรือของสัญญาร่วมลงทุนโครงการบริหารและ
ประกอบการท่าเทียบเรือตู้สินค้า บี ๓ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ของ กทท. ที่จะสิ้นสุดลงภายใน ๕ ปี ตามนัยมาตรา ๔๘ แห่ง
พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้การบริหารและประกอบการท่าเทียบเรือภายใต้
อานาจหน้าที่ของ กทท. เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรื่อง
17/07/2561
การพิจารณากาหนด
แนวทางการดาเนิน
โครงการลงทุน
ก่อสร้าง บริหาร
และประกอบการท่า
เทียบเรือสินค้ากอง
เอ 5 และโครงการ
บริหารและ
ประกอบการท่า
เทียบเรือตู้สินค้า บี
2 บี 3 และ บี 4 ณ
ท่าเรือแหลมฉบัง
ของการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย (การ
พิจารณากาหนด
แนวทางการดาเนิน
โครงการลงทุน
ก่อสร้าง บริหาร
และประกอบการท่า
เทียบเรือสินค้ากอง
เอ 5 ณ ท่าเรือ
แหลมฉบัง ของการ
ท่าเรือแห่งประเทศ
ไทย)

สรุปประเด็นสาคัญ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบแนวทางการดาเนินการที่เหมาะสมของโครงการลงทุนก่อสร้าง บริหาร และประกอบการท่าเทียบเรือ
สินค้ากอง เอ ๕ และโครงการบริหารและประกอบการท่าเทียบเรือตู้สินค้า บี ๒ บี ๓ และ บี ๔ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง โดยการให้
สัญญามีผลใช้บงั คับต่อไป ตามรายงนผลการศึกษาวิเคราะห์ด้านการเงินและด้านกฎหมายของคณะกรรมการตามมาตรา ๗๒
แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวง
คมนาคมและการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) รับความเห็นของกระทรวงการคลัง สานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และประธานกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เช่น กทท. ควร
นาผลการศึกษาวิเคราะห์ด้านการเงินและกฎหมายไปประกอบการพิจารณาวางแผนการดาเนินงานเพื่อรองรับเมื่อสัญญาสิ้นสุด
โดยต้องคานึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชน ความคุ้มค่า ซึ่งจะต้องดาเนินการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง มีการ
บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินดังกล่าวของ กทท. ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๒. ให้กระทรวงคมนาคม โดย กทท. ดาเนินการ
๒.๑ เร่งรัดการพิจารณาแนวทางการดาเนินโครงการที่เหมาะสมของโครงการท่าเทียบเรืออื่น ๆ ที่เข้าข่ายต้อง
ดาเนินการตามขั้นตอนของมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖
๒.๒ เร่งรัดการดาเนินการจัดทาแนวทางการประกอบการท่าเทียบเรือของสัญญาร่วมลงทุนโครงการบริหารและ
ประกอบการท่าเทียบเรือตู้สินค้า บี ๒ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ของ กทท. ที่จะสิ้นสุดลงภายใน ๕ ปี ตามนัยมาตรา ๔๘ แห่ง
พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้การบริหารและประกอบการท่าเทียบเรือภายใต้
อานาจหน้าที่ของ กทท. เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรื่อง
17/07/2561
การพิจารณากาหนด
แนวทางการดาเนิน
โครงการลงทุน
ก่อสร้าง บริหาร
และประกอบการท่า
เทียบเรือสินค้ากอง
เอ 5 และโครงการ
บริหารและ
ประกอบการท่า
เทียบเรือตู้สินค้า บี
2 บี 3 และ บี 4 ณ
ท่าเรือแหลมฉบัง
ของการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย (การ
พิจารณากาหนด
แนวทางการดาเนิน
โครงการบริหารและ
ประกอบการท่า
เทียบเรือตู้สินค้า บี
2 ณ ท่าเทียบเรือ
แหลมฉบัง ของการ
ท่าเรือแห่งประเทศ
ไทย)

สรุปประเด็นสาคัญ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบแนวทางการดาเนินการที่เหมาะสมของโครงการลงทุนก่อสร้าง บริหาร และประกอบการท่าเทียบเรือ
สินค้ากอง เอ ๕ และโครงการบริหารและประกอบการท่าเทียบเรือตู้สินค้า บี ๒ บี ๓ และ บี ๔ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง โดยการให้
สัญญามีผลใช้บงั คับต่อไป ตามรายงนผลการศึกษาวิเคราะห์ด้านการเงินและด้านกฎหมายของคณะกรรมการตามมาตรา ๗๒
แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวง
คมนาคมและการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) รับความเห็นของกระทรวงการคลัง สานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และประธานกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เช่น กทท. ควร
นาผลการศึกษาวิเคราะห์ด้านการเงินและกฎหมายไปประกอบการพิจารณาวางแผนการดาเนินงานเพื่อรองรับเมื่อสัญญาสิ้นสุด
โดยต้องคานึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชน ความคุ้มค่า ซึ่งจะต้องดาเนินการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง มีการ
บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินดังกล่าวของ กทท. ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๒. ให้กระทรวงคมนาคม โดย กทท. ดาเนินการ
๒.๑ เร่งรัดการพิจารณาแนวทางการดาเนินโครงการที่เหมาะสมของโครงการท่าเทียบเรืออื่น ๆ ที่เข้าข่ายต้อง
ดาเนินการตามขั้นตอนของมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖
๒.๒ เร่งรัดการดาเนินการจัดทาแนวทางการประกอบการท่าเทียบเรือของสัญญาร่วมลงทุนโครงการบริหารและ
ประกอบการท่าเทียบเรือตู้สินค้า บี ๒ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ของ กทท. ที่จะสิ้นสุดลงภายใน ๕ ปี ตามนัยมาตรา ๔๘ แห่ง
พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้การบริหารและประกอบการท่าเทียบเรือภายใต้
อานาจหน้าที่ของ กทท. เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรื่อง
24/07/2561
แนวทางการพัฒนา
โครงข่ายด้าน
คมนาคมขนส่งของ
กระทรวงคมนาคม
ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 2 และผล
การดาเนินงาน
โครงการที่สาคัญ

สรุปประเด็นสาคัญ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการพัฒนาโครงข่ายด้านคมนาคมขนส่งของกระทรวงคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ (อานาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และยโสธร) และผลการดาเนินงานโครงการที่สาคัญ โดย
กระทรวงคมนาคมได้กาหนดเป้าหมายการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
โดยเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนน ทางราง ทางน้า และทางอากาศ ให้ครอบคลุมในภูมิภาคเดียวกัน และเชื่อมโยง
ด้านคมนาคมขนส่งระหว่างภูมิภาค รวมถึงพื้นที่ชายแดน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาโครงข่ายการเดินทางให้เกิดการเชื่อมโยงทั่วถึง
ตลอดแนวเหนือ-ใต้ และแนวตะวันออก-ตะวันตก เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปสู่ความ “มั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน” ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภมู ิภาคลุ่มแม่น้าโขง โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สาคัญ ได้แก่ (๑) การพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งทางบก ให้เป็นประตูเชื่อมต่อการเดินทางในภูมิภาคและระหว่างภูมิภาค รวมทั้งเชื่อมโยงโครงข่ายกับประเทศ
เพื่อนบ้าน เพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว (๒) การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางราง รองรับการเดินทาง
และการขนส่งสินค้า ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางเส้นทางเชื่อมโยงสู่ภมู ิภาคอินโดจีน CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม) และ
เชื่อมไปถึงจีน (๓) การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางน้า ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ และ (๔) การเพิ่มประสิทธิภาพ
การขนส่งทางอากาศ รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน รวมทั้งสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคอิน
โดจีน ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ

24/07/2561
ขอรับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 งบ
กลาง รายการเงิน
สารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจาเป็น
จานวน 1,353.60
ล้านบาท เพื่อฟื้นฟู
โครงสร้างพื้นฐานที่
ได้รับความเสียหาย
จากอุทกภัยระหว่าง
เดือนตุลาคม ธันวาคม 2560
ของกระทรวง
คมนาคม

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจาเป็น ที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณถึงวันทาการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๑
จานวน ๑,๒๔๘,๑๑๐,๕๐๐ บาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม
๒๕๖๐ จานวน ๑๒๓ แห่ง ของกระทรวงคมนาคม โดยแยกเป็น กรมทางหลวง จานวน ๖๓ แห่ง วงเงิน ๖๘๔,๖๖๑,๕๐๐ บาท
และกรมทางหลวงชนบท จานวน ๖๐ แห่ง วงเงิน ๕๖๓,๔๔๙,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ให้กระทรวงคมนาคมเร่งดาเนินการตามขั้นตอน
ของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและ
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสาคัญ ตามความเห็นของสานักงบประมาณ
๒. ให้กระทรวงคมนาคมกากับดูแลการดาเนินการของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทอย่างใกล้ชิดเพื่อให้
สามารถฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้โดยเร็วตามแผนที่กาหนดไว้ต่อไป

