มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรื่อง
07/08/2561
ขออนุมัติเพิ่มวงเงิน
งบประมาณและ
เปลี่ยนแปลง
รายการสายทาง
เข้าท่าอากาศยานอู่
ตะเภา-ท่าเรือจุก
เสม็ดจังหวัดชลบุรี
รวมทั้งยกเว้นการ
ดาเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 10 กุมภาพันธ์
2552 เรื่อง การ
ปรับปรุงแก้ไข มติ
คณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การก่อหนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณ
ข้อ 1.6 ของกรม
ทางหลวง

สรุปประเด็นสาคัญ
คณะรัฐมนตรีมีมติ
๑. อนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้
๑.๑ เพิ่มวงเงินงบประมาณและเปลี่ยนแปลงรายการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จากรายการสาย
ทางเข้าท่าอากาศยานอู่ตะเภา-ท่าเรือจุกเสม็ด จังหวัดชลบุรี ระยะทาง ๗.๗๖๓ กิโลเมตร วงเงิน ๖๓๒ ล้านบาท มาดาเนิน
รายการค่าก่อสร้างและค่ารื้อย้ายสาธารณูปโภค รวมวงเงิน ๘๑๑.๙๕ ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากวงเงินเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้
แล้ว จานวน ๑๗๙.๙๕ ล้านบาท)
๑.๒ ยกเว้นการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ (เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขมติ
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ) ที่กาหนดให้รายจ่ายลงทุนที่จะขออนุมัติผูกพันข้าม
ปีงบประมาณทุกรายการต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในปีแรก เป็นจานวนเงินไม่ต่ากว่าร้อยละ ๒๐ ของวงเงิน
รายจ่ายส่วนที่เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นของรายจ่ายลงทุนนั้น ๆ โดยไม่รวมวงเงินเผื่อเหลือเผื่อขาด
๒. ให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และสานักงบประมาณ เช่น ควรให้กระทรวงคมนาคมถือปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยคานึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณที่
จาเป็นและเหมาะสม และควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามนัยมาตรา ๓๗ ของพระราชบัญญัติวนิ ัยการเงินการคลังของ
รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งประกาศหรือคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง และปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
ทางราชการเป็นสาคัญ เป็นต้น ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๓. ในการริเริ่มแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ในอนาคต ให้กระทรวงคมนาคมถือปฏิบตั ิตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑
มีนาคม ๒๕๖๐ (เรื่อง การพิจารณาและตรวจสอบความพร้อมในการดาเนินการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและการ
ตรวจสอบข้อมูลผู้ละทิ้งงานราชการ) อย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรื่อง
07/08/2561
ขออนุมัติกู้เงินเพื่อ
ปรับโครงสร้างหนี้ที่
จะครบกาหนดใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ขององค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ

สรุปประเด็นสาคัญ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กู้เงินสาหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่จะครบกาหนดใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จานวน ๑๕,๓๗๔.๙๗๘ ล้านบาท และให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้าประกันเงินกู้ กาหนดวิธกี ารกู้เงิน
เงือ่ นไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการกู้เงิน ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงคมนาคมและ ขสมก. รับความเห็น
ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสานักงบประมาณเกี่ยวกับรายละเอียดการค้าประกัน
วิธกี ารกู้เงิน เงือ่ นไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการกู้เงินให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง และให้ ขสมก.
ดาเนินการกู้เงินได้เมื่อแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี และได้บรรจุ
วงเงินกู้ของ ขสมก. ที่เสนอในครั้งนี้ไว้ด้วยแล้ว รวมทั้งการดาเนินการกู้เงินดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและ
อยู่ภายใต้วตั ถุประสงค์และอานาจหน้าที่ของ ขสมก. โดยต้องกระทาด้วยความรอบคอบ คานึงถึงความคุ้มค่า ประโยชน์ที่จะได้รับ
ความสามารถในการชาระหนี้ การกระจายภาระการชาระหนี้ที่เหมาะสม ตามนัยพระราชบัญญัติวนิ ัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.
๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัดด้วย ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๒. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับสานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระทรวงการคลัง พิจารณาปรับปรุงแผนฟื้นฟู ขสมก. ให้ครอบคลุมถึงแผนการบริหารหนี้ใน
ภาพรวม ซึ่งรวมถึงแนวทางปรับปรุงการบริหารจัดการและบริการขนส่งมวลชน และมาตรการในการบริหารจัดการหนี้ของ ขส
มก. โดยเร็ว และให้กระทรวงคมนาคมนาแผนดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพิจารณาโดยเร็ว ตามนัยมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ (เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑)

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรื่อง

สรุปประเด็นสาคัญ

14/08/2561
ผลการดาเนินงาน
ของการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทยใน
ปีงบประมาณ
2560 นโยบาย
ของ
คณะกรรมการ
และโครงการและ
แผนงานของการ
รถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่ง
ประเทศไทยใน
อนาคต

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดาเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นโยบายของคณะกรรมการ รฟม. และโครงการและแผนงานของ รฟม. ในอนาคต ซึ่ง
ผลการดาเนินงานในปี ๒๕๖๐ รฟม. สามารถผลักดันการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าตามนโยบายของรัฐบาลได้ตาม
เป้าหมายทีก่ าหนดไว้ โดยสามารถนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการรถไฟฟ้าสายใหม่ ๓ โครงการ คือ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สาโรง และ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-วงแหวนกาญจนาภิเษก รวมทัง้ สามารถดาเนินการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ
ได้ตามแผนงานจนสามารถเปิดให้บริการเดินรถเส้นทางสายใหม่ (บางช่วง) ได้ ประกอบด้วย โครงการรถไฟฟ้า
สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ (เปิดให้บริการช่วงแบริ่ง-สาโรง) และโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้าเงิน ช่วงหัว
ลาโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ (เปิดให้บริการช่วงบางซื่อ-เตาปูน ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับโครงการ
รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรมได้) สาหรับโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และสายฉลองรัช
ธรรม ทีเ่ ปิดให้บริการเดินรถแล้ว รฟม. สามารถผลักดันให้มีปริมาณผู้โดยสารเพิม่ ขึ้นมากกว่าปีทผี่ ่านมา และใน
ส่วนของการพัฒนาตั๋วร่วม รฟม. ได้เริ่มแจกบัตรแมงมุมให้กับประชาชนทัว่ ไปแล้ว และสามารถใช้บัตรแมงมุม
สาหรับโครงข่ายรถไฟฟ้าของ รฟม. ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ และจะสามารถใช้ร่วมกับโครงการ
รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) ได้ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ตามทีก่ ระทรวงคมนาคม
เสนอ

14/08/2561
ขอทบทวนมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 19 มกราคม
2559 เรื่อง ขอ
อนุมัติหลักเกณฑ์
การคานวณเงิน
ชดเชยค่างาน
ก่อสร้าง K (Price
Adjustment)
โครงการรถไฟฟ้า
สายสีน้าเงิน ช่วงหัว
ลาโพง - บางแค
และช่วงบางซื่อ ท่าพระ

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ [เรื่อง ขออนุมัติหลักเกณฑ์การคานวณเงิน
ชดเชยค่างานก่อสร้าง K (Price Adjustment) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้าเงิน ช่วงหัวลาโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ]
เพื่อให้เงือ่ นไขและหลักเกณฑ์การคานวณเงินชดเชยค่า K ครอบคลุมการพิจารณาเงินชดเชยค่า K ของสัญญาที่ ๕ ของโครงการฯ
ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
๒. สาหรับการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าในระยะต่อไป ให้กระทรวงคมนาคม โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย (รฟม.) ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขการคานวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง K (Price Adjustment) รวมทั้ง
ข้อกาหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ (เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพ
งานก่อสร้าง) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ [เรื่อง การกาหนดเงือ่ นไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง
สูตรและวิธกี ารคานวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ของการประกวดราคานานาชาติ และกาหนดแนวทางปฏิบตั ิ
เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ กรณีการจ้างเหมาก่อสร้างแบบ Design and Build อย่างเคร่งครัด
และหากในกรณีที่มีความจาเป็นที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ ให้กระทรวง
คมนาคม โดย รฟม. เสนอคณะรัฐมนตรีพจิ ารณาก่อนดาเนินการต่อไป ตามความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสานักงบประมาณ

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรื่อง
21/08/2561
ร่างกฎกระทรวง
กาหนดหลักเกณฑ์
วิธกี าร และเงือ่ นไข
ในการขอและการ
ออกใบอนุญาตขับ
รถและการขอต่อ
อายุและการอนุญาต
ให้ต่ออายุใบอนุญาต
ขับรถ พ.ศ. ....

21/08/2561
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงข่ายด้าน
คมนาคมขนส่งของ
กระทรวงคมนาคม
ในพื้นที่ภาคใต้ (กลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอัน
ดามันและกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าว
ไทย) และผลการ
ดาเนินงานโครงการ
ที่สาคัญ

สรุปประเด็นสาคัญ

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออก
ใบอนุญาตขับรถและการขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ รวมทัง้ การขอต่ออายุและการ
อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ตามทีก่ ระทรวงคมนาคมเสนอ และให้
ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับไปพิจารณาความชัดเจนในการกาหนดโรคทีจ่ ะออก
ใบรับรองแพทย์เพือ่ แสดงว่า มีโรคประจาตัวหรือสภาวะของโรคทีอ่ าจเป็นอันตรายขณะขับรถ เพือ่ สร้างความ
ชัดเจนแก่ผู้ขอใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ แล้วดาเนินการต่อไปได้

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงข่ายด้านคมนาคมขนส่งของกระทรวงคมนาคมในพืน้ ทีก่ ลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา) และฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต กระบี่
ตรัง พังงา ระนอง สตูล) และผลการดาเนินงานโครงการทีส่ าคัญ โดยกระทรวงคมนาคมมีเป้าหมายการพัฒนา
ระบบคมนาคมขนส่งในพืน้ ทีก่ ลุ่มจังหวัดภาคใต้ดังกล่าว โดยมุ่งพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานการคมนาคมทางบก ทาง
ราง ทางน้า และทางอากาศ ให้ครอบคลุมพืน้ ทีภ่ ายในภูมิภาค ระหว่างภูมิภาค และอนุภูมิภาค เพือ่ ให้โครงข่าย
การเดินทางมีความเชื่อมโยง สร้างความเจริญในพืน้ ที่ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเทีย่ ว เศรษฐกิจ
การค้าการลงทุน ให้สามารถแข่งขันได้และเป็นฐานเศรษฐกิจทีส่ าคัญ โดยกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาพืน้ ที่
ภาคใต้ทสี่ าคัญ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ๒ ฝั่งทะเลให้เชื่อมระหว่างอันดามัน-อ่าวไทย
(Andaman-Gulf Link : AGL) เพือ่ สร้างความเจริญให้ครอบคลุมพืน้ ทีภ่ าคใต้อย่างสมบูรณ์ (๒) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานตลอดแนว ๒ ชายฝั่งทะเล (Coast Corridors) เพือ่ ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว
เชื่อมโยงโครงข่ายกับประเทศเพือ่ นบ้าน รองรับการเดินทางและการขนส่งสินค้า และ (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานให้มีศักยภาพและเหมาะสมกับภูมิศาสตร์เฉพาะของพืน้ ที่ (Hinterland Connectivity) ตามที่
กระทรวงคมนาคมเสนอ

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรื่อง

สรุปประเด็นสาคัญ

21/08/2561
การแต่งตั้ง
ข้าราชการพล
เรือนสามัญ
ประเภทบริหาร
ระดับสูง
(กระทรวง
คมนาคม)
28/08/2561
ร่างพระราช
กฤษฎีกากาหนด
เขตทีด่ ินใน
บริเวณทีท่ จี่ ะ
เวนคืน ในท้องที่
ตาบลสันติสุข
อาเภอดอยหล่อ
และตาบลท่าวัง
พร้าว อาเภอสัน
ป่าตอง จังหวัด
เชียงใหม่ พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตทีด่ ินในบริเวณทีท่ จี่ ะเวนคืน ในท้องทีต่ าบลสันติ
สุข อาเภอดอยหล่อ และตาบลท่าวังพร้าว อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการ
กาหนดเขตทีด่ ินในบริเวณทีท่ จี่ ะเวนคืน เพือ่ สร้างทางลอดต่างระดับบริเวณทางหลวงชนบท ชม.๓๐๓๕ กับทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๖ และทางข้ามต่างระดับบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘ เพือ่ ให้เจ้าหน้าที่
หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าทีม่ ีสิทธิเข้าไปทาการสารวจ และเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ทจี่ ะต้องเวนคืนทีแ่ น่นอน ตามทีก่ ระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทเี่ ห็นควรให้ความสาคัญกับการพิจารณาผลกระทบด้านการระบายน้า
ภายหลังจากการก่อสร้างด้วย เพือ่ มิให้เกิดปัญหาเรื่องการระบายน้าในพืน้ ทีบ่ ริเวณดังกล่าวในอนาคต และควรให้
กรมทางหลวงชนบทพิจารณารูปแบบการแก้ไขปัญหาจุดตัดบริเวณทางหลวงชนบท ชม.๓๐๓๕ เชื่อมต่อกับทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๖ และทางข้ามต่างระดับบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘ ทีม่ ีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับประมาณการปริมาณจราจรในพืน้ ที่ ซึ่งจะช่วยให้การลงทุนภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรื่อง

28/08/2561
ร่างพระราช
กฤษฎีกากาหนด
เขตทีด่ ินใน
บริเวณทีท่ จี่ ะ
เวนคืน ในท้องที่
ตาบลบ้านใหม่
หนองไทร ตาบล
บ้านด่าน และ
ตาบลป่าไร่
อาเภออรัญ
ประเทศ จังหวัด
สระแก้ว พ.ศ. ....

สรุปประเด็นสาคัญ

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตทีด่ ินในบริเวณทีท่ จี่ ะเวนคืน ในท้องทีต่ าบลบ้านใหม่
หนองไทร ตาบลบ้านด่าน และตาบลป่าไร่ อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. .... ทีส่ านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดเขตทีด่ ินในบริเวณทีท่ จี่ ะเวนคืน ใน
ท้องทีต่ าบลบ้านใหม่หนองไทร ตาบลบ้านด่าน และตาบลป่าไร่ อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพือ่ สร้าง
ทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๘ กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๔๖
พร้อมอาคารหรือสิ่งอื่นอันเป็นอุปกรณ์งานทาง มีส่วนแคบทีส่ ุด ๒๐๐ เมตร และส่วนกว้างทีส่ ุด ๑,๐๐๐ เมตร
เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีห่ รือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าทีม่ ีสิทธิเข้าไปทาการสารวจและเพือ่ ทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทจี่ ะต้องเวนคืนทีแ่ น่นอนอันจะเป็นการอานวยความสะดวกรวดเร็วแก่การจราจรและ
การขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค ตามทีก่ ระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ดาเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทเี่ ห็นควรให้ความสาคัญกับ
การพิจารณาผลกระทบด้านการระบายน้าภายหลังจากการก่อสร้างด้วย เพือ่ มิให้เกิดปัญหาเรื่องการระยายน้าใน
พืน้ ทีบ่ ริเวณดังกล่าวในอนาคต ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรื่อง
28/08/2561
ร่างพระราช
กฤษฎีกากาหนดเขต
ที่ดินในบริเวณที่ที่จะ
เวนคืน ในท้องที่
ตาบลบึง อาเภอศรี
ราชา และตาบลบาง
ละมุง อาเภอบางละ
มุง จังหวัดชลบุรี
พ.ศ. ....

สรุปประเด็นสาคัญ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตาบลบึง อาเภอศรีราชา
และตาบลบางละมุง อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อ
สร้างและขยายทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ กับทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อใช้บงั คับต่อ
จากพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตาบลบึง อาเภอศรีราชา และตาบลบางละมุง อาเภอบาง
ละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งสิ้นสุดการใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แล้ว เพื่อให้มีผลใช้บงั คับต่อเนื่องอีก
๔ ปี เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปดาเนินการสารวจและจัดกรรมสิทธิใ์ ห้แล้วเสร็จตาม
แผนการที่กาหนดไว้ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการ
ต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เห็น
ควรให้ความสาคัญกับการพิจารณาผลกระทบด้านการระบายน้าภายหลังจากการก่อสร้างด้วย เพื่อมิให้เกิดปัญหาเรื่องการ
ระบายน้าในพื้นที่บริเวณดังกล่าวในอนาคต และเห็นควรให้กรมทางหลวงชนบทเร่งรัดการดาเนินการตามพระราชกฤษฎีกานี้ให้
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่มีพระราชกฤษฎีกาใช้บงั คับใหม่ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรื่อง

สรุปประเด็นสาคัญ

28/08/2561
ร่างพระราช
กฤษฎีกากาหนด
เขตทีด่ ินใน
บริเวณทีท่ จี่ ะ
เวนคืน รวม 2
ฉบับ (ร่างพระ
ราชกฤษฎีกา
กาหนดเขตทึด่ ิน
ในบริเวณทีท่ จี่ ะ
เวนคืน ในท้องที่
ตาบลราชาเทวะ
ตาบลหนองปรือ
ตาบลบางโฉลง
อาเภอบางพลี
ตาบลศีรษะจระเข้
ใหญ่ ตาบลบาง
เสาธง และตาบล
บางบ่อ อาเภอ
บางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ
พ.ศ. ....)

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตทีด่ ินในบริเวณทีท่ จี่ ะเวนคืน ในท้องทีต่ าบลราชา
เทวะ ตาบลหนองปรือ ตาบลบางโฉลง อาเภอบางพลี ตาบลศีรษะจระเข้ใหญ่ ตาบลบางเสาธง อาเภอบางเสาธง
และตาบลบางบ่อ อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตทีด่ ินใน
บริเวณทีท่ จี่ ะเวนคืน ในท้องทีต่ าบลคอกกระบือ และตาบลพันท้ายนรสิงห์ อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดเขตทีด่ ินในบริเวณทีท่ จี่ ะเวนคืน เพือ่ สร้างทาง
หลวงชนบทสายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๕๖ กับถนนรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี และขยายทาง
หลวงชนบท สค.๒๐๓๒ บริเวณแยกทางหลวงหมายเลข ๓๕-บ้านโคกขาม อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร เพือ่ อานวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค
อันเป็นการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งระบบโลจิสติกส์ให้มีความสมบูรณ์รองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต
และเพือ่ ให้เจ้าหน้าทีห่ รือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าทีม่ ีสิทธิเข้าไปทาการสารวจ และเพือ่ ทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทจี่ ะต้องเวนคืนทีแ่ น่นอน ตามทีก่ ระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทเี่ ห็นควรให้ความสาคัญกับการพิจารณาผลกระทบด้านการระบายน้า
ภายหลังจากการก่อสร้าง เพือ่ ไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องการระบายน้าในพืน้ ทีบ่ ริเวณดังกล่าวในอนาคต และกรณีที่
เป็นการก่อสร้างถนนสายใหม่และมีมูลค่าการลงทุนสูง เห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบเสนอรายงานการ
วิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนทีจ่ ะเสนอร่างกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดกรรมสิทธิท์ ดี่ ินตามขั้นตอนต่อไป และเห็นควรให้กรมทางหลวง
ชนบทพิจารณาความจาเป็นและความเหมาะสมของช่วงเวลาทีจ่ ะดาเนินการดังกล่าว โดยคานึงถึงความสามารถ
ในการรองรับปริมาณการจราจรของโครงข่ายถนนทีอ่ ยู่ในบริเวณพืน้ ทีโ่ ดยรอบ เพือ่ ลดขนาดการลงทุนของภาครัฐ
รวมทัง้ ให้กรมทางหลวงชนบทและหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง (กรมทางหลวง กรมโยธาธิการและผังเมือง และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) ร่วมกันจัดทาแผนพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ พร้อมทัง้ ความสาคัญของแผนและ
โครงการทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบในแต่ละพืน้ ที่ เพือ่ ให้การลงทุนของภาครัฐเป็นไปอย่างรอบคอบและมี
ประสิทธิภาพ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรื่อง

สรุปประเด็นสาคัญ

28/08/2561
ร่างพระราช
กฤษฎีกากาหนด
เขตทีด่ ินใน
บริเวณทีท่ จี่ ะ
เวนคืน รวม 2
ฉบับ (ร่างพระ
ราชกฤษฎีกา
กาหนดเขตทึด่ ิน
ในบริเวณทีท่ จี่ ะ
เวนคืน ในท้องที่
ตาบลคอกกระบือ
และตาบลพัน
ท้ายนรสิงห์
อาเภอเมือง
สมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
พ.ศ. ....)

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตทีด่ ินในบริเวณทีท่ จี่ ะเวนคืน ในท้องทีต่ าบลราชา
เทวะ ตาบลหนองปรือ ตาบลบางโฉลง อาเภอบางพลี ตาบลศีรษะจระเข้ใหญ่ ตาบลบางเสาธง อาเภอบางเสาธง
และตาบลบางบ่อ อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตทีด่ ินใน
บริเวณทีท่ จี่ ะเวนคืน ในท้องทีต่ าบลคอกกระบือ และตาบลพันท้ายนรสิงห์ อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดเขตทีด่ ินในบริเวณทีท่ จี่ ะเวนคืน เพือ่ สร้างทาง
หลวงชนบทสายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๕๖ กับถนนรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี และขยายทาง
หลวงชนบท สค.๒๐๓๒ บริเวณแยกทางหลวงหมายเลข ๓๕-บ้านโคกขาม อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร เพือ่ อานวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค
อันเป็นการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งระบบโลจิสติกส์ให้มีความสมบูรณ์รองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต
และเพือ่ ให้เจ้าหน้าทีห่ รือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าทีม่ ีสิทธิเข้าไปทาการสารวจ และเพือ่ ทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทจี่ ะต้องเวนคืนทีแ่ น่นอน ตามทีก่ ระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทเี่ ห็นควรให้ความสาคัญกับการพิจารณาผลกระทบด้านการระบายน้า
ภายหลังจากการก่อสร้าง เพือ่ ไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องการระบายน้าในพืน้ ทีบ่ ริเวณดังกล่าวในอนาคต และกรณีที่
เป็นการก่อสร้างถนนสายใหม่และมีมูลค่าการลงทุนสูง เห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบเสนอรายงานการ
วิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนทีจ่ ะเสนอร่างกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดกรรมสิทธิท์ ดี่ ินตามขั้นตอนต่อไป และเห็นควรให้กรมทางหลวง
ชนบทพิจารณาความจาเป็นและความเหมาะสมของช่วงเวลาทีจ่ ะดาเนินการดังกล่าว โดยคานึงถึงความสามารถ
ในการรองรับปริมาณการจราจรของโครงข่ายถนนทีอ่ ยู่ในบริเวณพืน้ ทีโ่ ดยรอบ เพือ่ ลดขนาดการลงทุนของภาครัฐ
รวมทัง้ ให้กรมทางหลวงชนบทและหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง (กรมทางหลวง กรมโยธาธิการและผังเมือง และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) ร่วมกันจัดทาแผนพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ พร้อมทัง้ ความสาคัญของแผนและ
โครงการทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบในแต่ละพืน้ ที่ เพือ่ ให้การลงทุนของภาครัฐเป็นไปอย่างรอบคอบและมี
ประสิทธิภาพ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรื่อง
28/08/2561
ร่างประกาศสานัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง
กาหนดให้การ
เวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ ใน
ท้องที่ตาบลบ่อวิน
อาเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี และ
ตาบลมาบยางพร
ตาบลปลวกแดง
อาเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง เป็น
กรณีที่มีความจาเป็น
โดยเร่งด่วน
28/08/2561
ร่างประกาศสานัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง
กาหนดให้การ
เวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ ใน
ท้องที่ตาบลดอก
คาใต้ อาเภอดอก
คาใต้ และตาบลจา
ป่าหวาย ตาบลแม่กา
อาเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา เป็น
กรณีที่มีความจาเป็น
โดยเร่งด่วน

สรุปประเด็นสาคัญ

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติในหลักการร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
ในท้องทีต่ าบลบ่อวิน อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และตาบลมาบยางพร ตาบลปลวกแดง อาเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง เป็นกรณีทมี่ ีความจาเป็นโดยเร่งด่วน มีสาระสาคัญเพือ่ ให้เจ้าหน้าทีห่ รือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
เจ้าหน้าทีม่ ีอานาจวางเงินค่าทดแทน เข้าครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพย์ทจี่ ะต้องเวนคืน และส่งมอบพืน้ ที่
ก่อสร้างขยายทางหลวงชนบท รย.๓๐๑๓ ได้ทันตามกาหนดเวลา ตามทีก่ ระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่ง
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติทเี่ สนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไป
ได้
๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสานักงบประมาณทีเ่ ห็นควรให้กรมทางหลวงพิจารณา
ความคุ้มค่า ต้นทุนทีเ่ หมาะสม และผลสัมฤทธิห์ รือประโยชน์ทที่ างราชการและประชาชนจะได้รับเป็นสาคัญ
รวมทัง้ ความเสี่ยงและภาระเพิม่ เติมทีอ่ าจจะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติในหลักการร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
ในท้องทีต่ าบลดอกคาใต้ อาเภอดอกคาใต้ และตาบลจาป่าหวาย ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
เป็นกรณีทมี่ ีความจาเป็นโดยเร่งด่วน มีสาระสาคัญเพือ่ ให้เจ้าหน้าทีผ่ ู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าทีม่ ีอานาจ
วางเงินค่าทดแทน เข้าครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพย์ทจี่ ะต้องเวนคืน และส่งมอบพืน้ ทีก่ ่อสร้างทางหลวง
ชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๒๑ กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๐ ได้ทันตาม
กาหนดเวลา ตามทีก่ ระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่
เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสานักงบประมาณทีเ่ ห็นควรให้กรมทางหลวงชนบท
พิจารณาความคุ้มค่า ต้นทุนทีเ่ หมาะสม และผลสัมฤทธิห์ รือประโยชน์ทที่ างราชการ และประชาชนจะได้รับเป็น
สาคัญ รวมทัง้ ความเสี่ยงและภาระเพิม่ เติมทีอ่ าจจะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรื่อง

สรุปประเด็นสาคัญ

28/08/2561
ร่างกฎกระทรวง
ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการในการ
ขอและการจด
ทะเบียนเป็น
ผู้ประกอบการ
ขนส่ง ทางทะเล
หรือผู้ประกอบ
กิจการอู่เรือ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ.
.... และร่าง
กฎกระทรวง
กาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และ
เงื่อนไขในการ
แจ้งข้อมูล สถิติ
และข้อความอื่นที่
จาเป็นเกี่ยวกับ
การประกอบ
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คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอและการจดทะเบียนเป็น
ผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลหรือผู้ประกอบกิจการอู่เรือ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งข้อมูล สถิติ และข้อความอื่นทีจ่ าเป็นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
พาณิชยนาวี พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดมาตรการเพือ่ ให้ได้ข้อมูล สถิติ และข้อความอื่นที่
จาเป็นจากผู้ประกอบกิจการอู่เรือและใช้เป็นฐานข้อมูลทีจ่ ะนาไปสู่การส่งเสริมกิจการพาณิชยนาวีให้มีศักยภาพ
และสามารถแข่งขันกับต่างชาติได้ รวมทัง้ เพือ่ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการทาประมง
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ในการควบคุมอู่เรือทีร่ ับทาการต่อ ซ่อม ดัดแปลง หรือทาลาย
เรือประมงทีผ่ ิดกฎหมาย ตามทีก่ ระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมทีข่ อแก้ไขข้อความในร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ แก้ไข
ข้อมูลใน ข้อ ๒ (๔) โดยขอแก้ไขเลขที่ พ.ศ. จากเดิม ๒๕๑๕ เป็น ๒๕๓๕ เนื่องจากพระราชบัญญัติโรงงาน มี
เพียงฉบับ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรื่อง

สรุปประเด็นสาคัญ

