มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม
ประจาเดือนเมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เรื่อง
02/04/2562
เรื่อง ร่าง
กฎกระทรวง
ความปลอดภัยใน
การขนส่ง (ฉบับที่
..) พ.ศ. ....

09/04/2562
เรื่อง รายงานของ
ผู้สอบบัญชีและ
งบการเงินของ
สถาบันการบินพล
เรือน สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2560

สรุปประเด็นสาคัญ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญเป็น
การแก้ไขเพิม่ เติมกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยกาหนดเพิม่ เติมให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งด้วยรถทีใ่ ช้ในการขนส่งผู้โดยสารและรถทีใ่ ช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของทุกประเภทการขนส่ง
ต้องจัดให้มีระบบการจัดการความปลอดภัยในการขนส่ง ตามทีก่ ระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขและสานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับประเด็นผู้ขับขี่รถบรรทุกและรถโดยสาร ควรเพิม่ การประเมินปัญหาสุขภาพ
สาหรับการขอใบอนุญาตขับขี่ เช่น โรคลมชัก เป็นต้น และเห็นควรให้กรมการขนส่งทางบกเร่งพิจารณา
หลักเกณฑ์ ข้อกาหนด และแนวทางการปฏิบัติของการกาหนดระบบการจัดการความปลอดภัยในการขนส่ง
รวมทัง้ การให้ความรู้และเตรียมความพร้อมแก่ผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามข้อกาหนดดังกล่าว เพือ่ ให้การใช้
บังคับกฎหมายดังกล่าวเกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของสถาบันการบินพลเรือน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๖๐ งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน และงบกระแสเงินสด สาหรับปีสิ้นสุดวัน
เดียวกัน และมีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงินของสถาบันการบินพลเรือน ณ วันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๖๐ โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตามทีก่ ระทรวง
คมนาคมเสนอ

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม
ประจาเดือนเมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เรื่อง

สรุปประเด็นสาคัญ
09/04/2562
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบกรณีการทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นการเก็บค่าผ่านทางพิเศษในช่วงเทศกาล
เรื่อง การยกเว้นค่า สงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยกระทรวงคมนาคมได้ออกประกาศกระทรวงคมนาคม จานวน ๒ ฉบับ ได้แก่ (๑)
ผ่านทางพิเศษตาม ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กาหนดให้ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี) ทางยกระดับด้าน
ประกาศกระทรวง
ทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ)์
คมนาคมกาหนด
กับทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษประเภทของรถทีต่ ้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ
อัตราค่าผ่านทาง
พิเศษในช่วงเทศกาล และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ และ (๒) ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กาหนดให้ทาง
พิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ)์ และทางพิเศษสายเชื่อมระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษ
สงกรานต์ พ.ศ.
2562 จานวน 2 กาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ)์ เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถทีต่ ้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่าน
ฉบับ
ทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีสาระสาคัญเป็นการยกเว้นให้ผู้ใช้รถบนทาง
พิเศษสายดังกล่าวไม่ต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษตามอัตราทีป่ ระกาศตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๐.๐๑
นาฬิกา ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๒๔.๐๐ น. ซึ่งคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้มีมติ
เห็นชอบและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ให้ความเห็นชอบและลงนามในประกาศกระทรวงคมนาคมแล้ว
ตามทีก่ ระทรวงคมนาคมเสนอ

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม
ประจาเดือนเมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เรื่อง
17/04/2562
เรื่อง โครงการ
ก่อสร้างทางวิง่
เส้นที่ 3 ท่า
อากาศยาน
สุวรรณภูมิ ของ
บริษัท ท่าอากาศ
ยานไทย จากัด
(มหาชน)

สรุปประเด็นสาคัญ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติโครงการก่อสร้างทางวิง่ เส้นที่ ๓ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย
จากัด (มหาชน) (ทอท.) วงเงินลงทุนรวม ๒๑,๗๙๕.๙๔๑ ล้านบาท โดยเป็นการก่อสร้างทางวิง่ ทางฝั่งตะวันตก
(ฝั่งเดียวกับอาคารคลังสินค้าและทางวิง่ ฝั่งตะวันตก ความยาว ๓,๗๐๐ เมตร) มีความกว้าง ๖๐ เมตร และความ
ยาว ๔,๐๐๐ เมตร ขนานไปกับทางวิง่ ฝั่งตะวันตก โดยโครงการฯ จะรวมถึงการจัดหาระบบเครื่องช่วยเดินอากาศ
ยาน การก่อสร้างระบบระบายน้า และสถานีกู้ภัยและดับเพลิง รวมถึงสิ่งอานวยความสะดวกอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง ซึ่ง
โครงการฯ จะเป็นการเพิม่ ขีดความสามารถของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทาง
อากาศทีจ่ ะเพิม่ ขึ้นในอนาคตและรองรับการปิดทางวิง่ เพือ่ ซ่อมบารุงหรือในกรณีฉุกเฉิน รวมทัง้ ยังอานวยความ
สะดวกให้แก่เทีย่ วบินขนสินค้าด้วย ทัง้ นี้ ทอท. จะสามารถลงนามผูกพันในสัญญาก่อสร้างโครงการฯ ได้ เมื่อ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการหรือกิจการทีอ่ าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่าง
รุนแรงทัง้ ทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (Environmental Health Impact
Assessment : EHIA) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว ตามทีก่ ระทรวงคมนาคม
เสนอ
๒. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงมหาดไทย สานักงบประมาณ สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา และสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทัง้ ข้อสังเกตของ
กระทรวงการคลัง เช่น ควรเร่งดาเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ควรใช้มาตรการการก่อสร้างทีเ่ หมาะสม
กับสภาพพืน้ ที่ ควรจัดทาแผนการซ่อมแซมใหญ่ทางวิง่ เส้นที่ ๑ และทางวิง่ เส้นที่ ๒ ให้สอดคล้องกับการเปิดใช้
งานทางวิง่ เส้นที่ ๓ ควรวางแผนการก่อสร้างทางวิง่ เส้นที่ ๔ ให้สอดคล้องกับแนวโน้มปริมาณการจราจรทาง
อากาศในอนาคต ควรบริหารจัดการเรื่องการเงินและการลงทุนให้เหมาะสม โดยอาจพิจารณากาหนดแผนการ
บริหารความเสี่ยงในกรณีทผี่ ลการดาเนินงานทางด้านการเงินไม่เป็นไปตามประมาณการทีต่ ั้งไว้ ควรให้
ความสาคัญกับการวางแผนทางการเงินขององค์กรในระยะยาว และควรกากับติดตามการดาเนินโครงการฯ ให้
เป็นไปตามแผนงาน เป็นต้น ไปพิจารณาดาเนินการด้วย

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม
ประจาเดือนเมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เรื่อง
17/04/2562
เรื่อง ขออนุมัติ
การจัดทาและลง
นามร่างความตก
ลงการเดินรถไฟ
ร่วมกันระหว่าง
รัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักร
ไทยและรัฐบาล
แห่ง
ราชอาณาจักร
กัมพูชา

24/04/2562
เรื่อง รายงานผล
การตรวจสอบ
รับรองงบการเงิน
ของการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย
สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30
กันยายน 2561

สรุปประเด็นสาคัญ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติการจัดทาและลงนามความตกลงการเดินรถไฟร่วมกันระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
ไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ทไี่ ด้รับมอบหมาย
เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย รวมทัง้ อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทาหนังสือมอบอานาจเต็ม (Full Powers)
ให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้แทนสาหรับการลงนามดังกล่าว โดยร่างความตกลงฯ มีสาระสาคัญ
ทีเ่ กี่ยวข้องกับการเดินรถไฟระหว่างประเทศครอบคลุมทัง้ ด้านการโดยสารและการขนส่งสินค้าทางรถไฟ การ
กาหนดนิยามคาศัพท์และการตีความ เช่น สถานีระหว่างประเทศ สถานีชายแดน ทรัพย์สินร่วม เป็นต้น รวมถึง
การระบุถึงกรรมสิทธิท์ ดี่ ิน พนักงานสถานีระหว่างประเทศ การจัดการเดินรถผ่านแดน การจัดหาล้อเลื่อนและ
การคิดค่าลากจูง ความรับผิดชอบต่อความเสียหาย และค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมล้อเลื่อน ความรับผิดชอบต่อ
การสูญเสียชีวิต การบาดเจ็บ สินค้าสูญหาย และอื่น ๆ ตลดจนการอานวยความสะดวกในการเดินรถผ่านแดน
และการชาระบัญชี โดยการลงนามความตกลงฯ จะมีขึ้นในระหว่างพิธีฉลองความสาเร็จในการก่อสร้างสะพาน
มิตรภาพไทย-กัมพูชา (บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท) พิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างอาคารด่านศุลกากรและถนน
เชื่อมต่อฝั่งกัมพูชา พิธีเปิดสถานีรถไฟด่านพรมแดนบ้านคลองลึก พิธีลงนามความตกลงการเดินรถไฟร่วมกัน
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และพิธีส่งมอบรถไฟดีเซลราง วัน
จันทร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ตามทีก่ ระทรวงคมนาคมเสนอ ทัง้ นี้ หากมี
ความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างความตกลงฯ ในส่วนทีไ่ ม่ใช่สาระสาคัญและไม่ขัดกับหลักการทีค่ ณะรัฐมนตรีได้
ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงคมนาคมดาเนินการได้ โดยให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทัง้ ให้
ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ทปี่ ระเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การ
ระหว่างประเทศ) ด้วย
๒. ให้กระทรวงคมนาคมได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน
๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการตรวจสอบรับรองงบการเงินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศ
ไทย (รฟม.) สาหรับปีสิ้นสุดวันนที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ โดยสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินดได้ตรวจสอบและ
เห็นว่ารายงานดังกล่าวถูกต้องตามทีส่ มควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และขอให้สังเกต
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ ๖.๓ เรื่อง สินทรัพย์/หนี้สินไม่หมุนเวียนทีถ่ ือไว้รอโอน ตามบันทึกข้อตกลงว่า
ด้วยการจาหน่ายทรัพย์สินและโอนภาระทางการเงินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ และ
ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ รฟม. จะเป็นผู้ดาเนินการบริหารงานก่อสร้างงาน
โยธาภายใต้เงื่อนไขตามสัญญาจ้างก่อสร้างงานโยธาของโครงการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการต่อไป
จนกว่าจะแล้วเสร็จทัง้ หมดก่อนดาเนินการจาหน่ายสินทรัพย์และโอนภาระทางการเงินโครงการรถไฟฟ้าสายสี
เขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ให้กับกรุงเทพมหานคร ตามทีก่ ระทรวงคมนาคมเสนอ

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม
ประจาเดือนเมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เรื่อง
24/04/2562
เรื่อง ขออนุมัติ
การจัดทาและลง
นามร่างบันทึก
ความร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักร
ไทย รัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
และรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ว่า
ด้วยการเชื่อมต่อ
เส้นทางรถไฟ
ระหว่างหนองคาย
- เวียงจันทน์

สรุปประเด็นสาคัญ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติการจัดทาและลงนามร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย รัฐบาล
แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยการเชื่อมต่อเส้นทาง
รถไฟระหว่างหนองคาย-เวียงจันทน์ และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ทไี่ ด้รับมอบหมายเป็นผู้
ลงนามฝ่ายไทย รวมทัง้ ให้กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือมอบอานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ทไี่ ด้รับมอบหมายสาหรับการลงนามดังกล่าวทีจ่ ะมีขึ้นในระหว่างการ
ประชุมหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเพือ่ ความร่วมมือระหว่างประเทศ (Belt and Road Forum for International
Cooperation) ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามที่
กระทรวงคมนาคมเสนอ ทัง้ นี้ หากมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความร่วมมือฯ ในส่วนทีไ่ ม่ใช่
สาระสาคัญและไม่ขัดกับหลักการทีค่ ณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงคมนาคมดาเนินการได้ โดย
ให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทัง้ ให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ทปี่ ระเทศไทยได้รับจากการ
ปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทาหนังสือ
สัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย
๒. ให้กระทรวงคมนาคมได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน
๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม
ประจาเดือนเมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เรื่อง
24/04/2562
เรื่อง ขอผ่อนผัน
ยกเว้นมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 13
พฤศจิกายน
2550 เพือ่
ก่อสร้างถนนใน
พืน้ ทีอ่ ุทยาน
แห่งชาติ สาหรับ
โครงการเร่งรัด
ขยายทางสาย
ประธานให้เป็น 4
ช่องจราจร
(ระยะที่ 2) ทาง
หลวงหมายเลข 4
สายชุมพร ระนอง

สรุปประเด็นสาคัญ
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติผ่อนผันยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เพือ่ ก่อสร้างถนนในพืน้ ที่
อุทยานแห่งชาติ สาหรับโครงการเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น ๔ ช่องจราจร (ระยะที่ ๒) ทางหลวง
หมายเลข ๔ สายชุมพร-ระนอง มีระยะทางรวมทัง้ สิ้น ๑๐๒.๕๒ กิโลเมตร แบ่งการก่อสร้างออกเป็น ๕ ตอน โดย
ดาเนินการแล้วเสร็จและเปิดใช้งานแล้ว ๓ ตอน ระยะทาง ๕๒.๓๒ กิโลเมตร อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ๒ ตอน
ระยะทาง ๕๐.๒๐ กิโลเมตร โดยมีถนนช่วงหนึ่งตัดผ่านพืน้ ทีอ่ ุทยานแห่งชาติลาน้ากระบุรี จังหวัดระนอง
ระยะทางประมาณ ๒.๔๗ กิโลเมตร ตามทีก่ ระทรวงคมนาคมเสนอ
๒. ให้กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวงรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย สานักงบประมาณ และสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการทีก่ าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และดาเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ เช่น การปรับปรุงแนวเส้นทางช่วงทีผ่ ่านน้าตกปุญญบาล รวมทัง้ การสารวจและศึกษาสัตว์ป่าใน
บริเวณใกล้กับแนวการก่อสร้างถนนดังกล่าวเพือ่ การจัดทาเส้นทางเชื่อมสัตว์ป่าและกาแพงบังคับสัตว์ป่าที่
เหมาะสม เป็นต้น ไปพิจารณาดาเนินการด้วย

30/04/2562
ไม่พบข้อมูล
เรื่อง การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม
สาหรับทางหลวง
พิเศษหมายเลข 9
สายถนนวงแหวน
รอบนอก
กรุงเทพมหานคร
(ถนนกาญจนาภิเษก)
ตอนพระประแดง บางแค ช่วงพระ
ประแดง - ต่าง
ระดับบางขุนเทียน

