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 กระทรวงคมนาคมได้ เสนอยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565  
เป็นแผนยุทธศาสตร์ 8 ปี ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อเป็นการพัฒนา
โครงข่ายคมนาคมท้ังหมด 5 ดา้น ไดแ้ก ่การพัฒนาโครงข่ายรถไฟ 
ระหว่างเมือง การพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะเพื่อแก้ไข
ปัญหาการจราจร การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเพ่ือเช่ือมโยง 
ฐานการผลติท่ีสำาคญัและเช่ือมโยงกบัประเทศเพ่ือนบ้าน การพฒันา 
โครงข่ายการขนส่งทางน้ำา และการพัฒนาเพ่ือเพิ่มขีดความ
สามารถการขนส่งทางอากาศ

กระทรวงคมนาคม
 ภายใต้การนำาของรฐับาล พลเอก ประยุทธ์ จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี
เราทำาเพื่อความสุขของประชาชน เราเริ่ม เราเร่ง ด้วยความต้ังใจ แก้ไข 
ด้วยความแน่วแน่ เราเชื่อมโยง เราเติมเต็ม โครงข่ายคมนาคมจากต้นน้ำา 
ถึงปลายน้ำา เปิดมิติใหม่ของเส้นทางคมนาคมให้มีความเชื่อมโยงต่อเน่ือง 
ทุกรปูแบบ เพือ่การเดนิทางทีส่ะดวก ปลอดภยั ทัว่ถงึ เพือ่คณุภาพชวีติทีด่ ี 
ความอยู่ดีกินดี และความสุขของคนไทยทั่วทั้งประเทศ

 แผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว จะช่วยเพิ่ม 
ขีดความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศไทย ช่วยให้ 
การคมนาคมขนส่งสะดวก รวดเร็วข้ึน พ่ีน้องประชาชนมีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น ท้ังนี้  จะเป็นการส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจ 
ของประเทศ และเป็นการเชือ่มโยงไปสูเ่ศรษฐกจิในภมิูภาคอีกดว้ย 
ผมไดก้ำาชับหนว่ยงานท่ีเกีย่วข้องให้การดำาเนนิงานนัน้ตอ้งเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส การจัดสรรงบประมาณประจำาปี
ต้องทำาตามแผนงานและต่อเนื่อง

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 

4 ปี
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  การพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งท้ังทางบก ทางราง 
ทางน้ำา และทางอากาศให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ และเชื่อมโยง
ไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก
และปลอดภัยในการเดินทางและขนส่งสินค้า ให้ผู้ท่ีอยู่ห่างไกล
สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการด้านคมนาคม
ขนส่งอย่างเท่าเทียม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี รายได้ที่ดี ประชาชน 
มีความสุข ประเทศไทยพร้อมสำาหรับการแข่งขันในเวทีเศรษฐกิจ 
รองรับการเป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมขนส่งของภูมิภาค
อาเซียน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

 จำาเป็นต้องมองในภาพรวม ต้องอาศัยความแน่วแน่  
และแรงสนับสนุนส่งเสริมจากท้ังรัฐบาลและประชาชน รวมถึง 
การฟันฝ่าอุปสรรคและข้อจำากัด การคิดนอกกรอบ การหาวิธีการ
ใหม่ๆ เช่น การปรบัปรงุกฎหมาย การกระชับข้ันตอนกระบวนการ 
ดำาเนนิงาน รวมถงึการรว่มมือกบัภาคเอกชนและประชาชน เพือ่ให้ 
เกิดการมีส่วนร่วมท่ีจะส่งเสริมการพัฒนาให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ โดยต้องรักษามาตรฐานความโปร่งใสและ 
การยอมรับของประชาชนไว้ให้ได้

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร
 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยง
และครอบคลุมเป็นอันดับหนึ่งของภูมิภาคอาเซียน

กระทรวงคมนาคมได้สนองรับนโยบาย
ของรัฐบาล ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ของประเทศไทยให้เป็นหนึ่งในอาเซียน
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พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ด้วยความจริงใจ ด้วยหัวใจที่เข้มแข็งของรัฐบาล

 รัฐบาลภายใต้การนำาของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ให้ความสำาคัญกับ 
การขบัเคลือ่นเศรษฐกิจ เพ่ือใหป้ระชาชนมคุีณภาพชวีติทีด่ี ีโดยต้นทนุโลจสิติกส์ถอืเปน็ปจัจยั
สำาคัญที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
 รัฐบาลจึงให้ความสำาคัญต่อการลดต้นทุนโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยผลักดันการพัฒนา
ระบบขนสง่ท่ีมีประสทิธภิาพและมีตน้ทุนการขนสง่ท่ีถกูลง ไดแ้ก ่การขนสง่ในระบบราง และการขนสง่ทางน้ำา ภายในปี 2557 ประเทศไทย 
มีต้นทุนโลจิสติกส์ มูลค่ารวม 1,876.7 พันล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) หลังจาก 
ท่ีรัฐบาลได้ดำาเนินนโยบายลดต้นทุนทางโลจิสติกส์ ส่งผลให้ในปี 2559 ประเทศไทยมีสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ลดลง คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 13.9 ของ GDP 
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 นอกจากนั้น ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ซึ่งจัดทำาโดย World Competitiveness Center ของ 
International Institute for Management Development (IMD) พบว่า ประเทศไทยมีอันดับคุณภาพด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Quality of 
Overall Infrastructure) ปรับตัวดีขึ้นหลายรายการ ดังนี้

อันดับคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย
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เรา เชื่อมถนนสู่ประตูเศรษฐกิจ

 รัฐบาล โดยกระทรวงคมนาคม “สร้าง” ถนนทุกสายให้เป็นเส้นทางแห่งความสุข 
เชือ่มโยงการเดนิทางและการขนสง่สนิค้าอย่างสะดวก รวดเรว็ ปลอดภยั จากต้นน้ำาถึงปลายน้ำา 
จากบ้านถึงที่หมาย จากแหล่งผลิตสู่แหล่งการค้า กระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อคุณภาพชีวิต 
และความสุขของประชาชน

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motorway)
 กวา่ 19 ปี ท่ีประเทศไทยมทีางหลวงพเิศษระหว่างเมืองเปิดให้บรกิารเพยีง 2 สาย รวมระยะ 146 กม. ดว้ยการผลกัดนัของรฐับาล 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา อนุมัติทันที 3 สายทาง เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558
 (1) สายบางปะอิน - นครราชสีมา (196 กม.)
 (2) สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี (96 กม.)
 (3) สายพัทยา - มาบตาพุด (32 กม.)
 เพิม่โครงขา่ยทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเป็น 470 กม. ครอบคลมุ 13 จงัหวัด โดยมเีป้าหมายเปิดให้บรกิารท้ังระบบภายในปี 2563  
และเร่งรัดการจัดทำารายงานการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) 4 สาย ระยะทางรวม 324 กม.
 (1) สายนครปฐม - ชะอำา
 (2) สายหาดใหญ่ - ชายแดนไทย/มาเลเซีย
 (3) ทางยกระดับอุตราภิมุข ช่วงรังสิต - บางปะอิน
 (4) ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ ช่วงกรุงเทพมหานครฯ - มหาชัย
 ช่วยลดตน้ทุนการขนสง่และโลจสิตกิส ์รองรับการเดนิทางและขนสง่สนิคา้ระหวา่งกรงุเทพฯ ปรมิณฑล และจงัหวดัตา่งๆ แบ่งเบา 
การจราจรจากทางหลวงท่ีมีปริมาณการจราจรสูง แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด ให้ประชาชนผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกและปลอดภัย
ตลอดการเดินทาง

โครงการทางพิเศษ
 จากเดิมมีโครงข่ายทางพิเศษ รวม 7 โครงการ ระยะทาง 
208 กม. เปิดให้บรกิารทางพิเศษเพิม่ข้ึน 1 โครงการ คอื ทางพเิศษ
ศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ระยะทาง 16.7 กม. 
เมื่อวันท่ี 22 สิงหาคม 2559 เพื่อแบ่งเบาปริมาณการจราจร 
ฝั่งธนบุรี พื้นท่ีกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตก และจังหวัดใกล้เคียง  
ให้สามารถเดินทางได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 อนุมัติดำาเนินการทางพิเศษพระราม 3 - ดาวคะนอง - 
วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานครดา้นตะวนัตก ระยะทาง 18.7 กม. 
เช่ือมโยงโครงขา่ยทางพิเศษให้สามารถรองรบัการเดนิทางระหวา่ง
พื้นท่ีช้ันนอกและพื้นท่ีช้ันในกรุงเทพฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
รวมทั้งช่วยแบ่งเบาปัญหาจราจรติดขัดบนถนนพระรามที่ 2

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเริ่มการก่อสร้าง
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - นครราชสีมา 

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motorway) และโครงการทางพิเศษ 
เชื่อมโยงระบบการเดินทางสาธารณะเข้าด้วยกัน และเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
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เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงและทางหลวงชนบท
 เราใช้เวลา 4 ปี ขยายทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานทางหลวงและทางหลวงชนบท (ขยายเป็น 4 ช่องจราจรขึ้นไป) 
ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูง ได้ถึง 59 โครงการ รวมระยะทาง 1,049.75 กม. คิดเป็นระยะทางถึง 1 ใน 4 ของการดำาเนินการ
ในช่วง 22 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2535 - 2557 ระยะทาง 4,271 กม.) โดยมีโครงการสำาคัญ ได้แก่

เส้นทางไปสู่ภาคเหนือ
 • ทล. 101 และ 103 ชว่งนครสวรรค ์- พษิณโุลก - นา่น/อ.งาว 
ระยะทาง 41.53 กม. ประกอบด้วย
 1) ทล. 103 ช่วง อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน 2 ระยะทาง 
20.00 กม. 
 2) ทล. 101 ช่วง อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน 3 ระยะทาง  
12.60 กม.
 3) ทล. 101 ช่วง อ.ร้องกวาง - นา่น ตอน ผาหมู - ปางยาว 
ระยะทาง 8.93 กม.
เส้นทางเชื่อมตะวันออก - ตะวันตก (Upper East-West 
Corridor)
 • ทล. 12 ช่วง อ.แม่สอด - ตาก - สุโขทัย - พิษณุโลก -
มุกดาหาร ระยะทาง 250.55 กม. ประกอบด้วย
 1) ทล. 12 ช่วงตาก - อ.แม่สอด ตอน 3 ระยะทาง 24.625 กม. 
 2) ทล. 12 ช่วงตาก - อ.แม่สอด ตอน 4 ระยะทาง 26.451 กม. 
 3) ทล. 12 ช่วง อ.หล่มสัก - อ.น้ำาหนาว ตอน 1 ระยะทาง 
11.00 กม. 
 4) ทล. 12 ชว่งกาฬสนิธุ ์- บรรจบ ทล.12 (บ.นาไคร)้ ตอน 2 
ระยะทาง 71.436 กม. 
 5) ทล. 12 ชว่งนาไคร ้- อ.คำาชะอ ี(แกแ้นวใหม)่ ระยะทาง 
36.31 กม. 
 6) ทล. 12 ช่วง อ.หล่มสัก - อ.คอนสาร ตอน น้ำาดุก - 
อ.คอนสาร ระยะทาง 81.04 กม. 
 • ทล. 225 ช่วงนครสวรรค์ - ชัยภูมิ - มหาสารคาม - 
ร้อยเอ็ด - อุบลฯ - ช่องเม็ก ช่วงนครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน 1 
ระยะทาง 5.00 กม.
เส้นทางไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 • ทล. 24 และ 304 ช่วง อ.สัตหีบ - อ.พนมสารคาม -
อ.กบินทร์บุรี - อุบลฯ - มุกดาหาร ระยะทาง 132.91 กม. ประกอบด้วย 
 1) ทล. 304 ช่วง อ.กบินทร์บุรี - อ.วังน้ำาเขียว ตอน 3 
ระยะทาง 11.365 กม. 
 2) ทล. 304 ช่วง อ.กบินทร์บุรี - อ.ปักธงชัย (ทางเชื่อม
ผืนป่า) ระยะทาง 3.00 กม. 
 3) ทล. 24 ช่วง อ.ปราสาท - อ.ขุขันธ์ - แยก ทล. 2085 
ตอน 1 ระยะทาง 35.00 กม. 
 4) ทล. 24 อ.ขุนหาญ  - แยก ทล.  2085 ระยะทาง 31.80 กม. 
 5) ทล. 24 ช่วง อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน อ.ปราสาท - 
กระเทียม ระยะทาง 26.44 กม. 
 6) ทล. 24 ช่วง อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน กระเทียม -
อ.สังขะ ระยะทาง 25.30 กม. 
 • ทล. 408 ช่วงสรุาษฎรธ์าน ี - นครศรธีรรมราช  - อ.หาดใหญ ่
(รวมสงขลา - อ.จะนะ) ระยะทาง 39.14 กม. ประกอบด้วย 

 เราใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมยกระดับด้านวิศวกรรม
ความปลอดภัยทางถนน โดยร่วมมือกับกระทรวง ท่ีดิน 
โครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง และการท่องเท่ียวญ่ีปุ่น ปรับปรุง 
ทุกจุดเสี่ยงอุบัติเหตุบนทางหลวงสายหลัก ด้วยการติดตั้ง 
ป้ายเตือน/ป้ายแนะนำาขนาดใหญ่ชัดเจน ปรับปรุงความสูง 
ของแท่งแบ่งช่องจราจร (Barrier) ทาสีกันถนนลื่น ทาสีถนน
เตือนให้ลดความเร็ว ในเส้นทางท่ีมีพื้นท่ีจุดเสี่ยง นำาร่อง  
4 จังหวัด ได้แก่ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ขอนแก่น และสุพรรณบุรี 
แทนความปรารถนาดีให้คนไทยมีความปลอดภัยบนถนนทุกสาย 
ที่เดินทางและได้ขยายการดำาเนินการไปสู่ทั่วประเทศในขณะนี้

ยกระดับความปลอดภัยทางถนน

 1) ทล. 408 ช่วงนครศรีธรรมราช - สงขลา ตอน ระโนด - 
อ.สทิงพระ (ส่วนที่ 2) ระยะทาง 22.50 กม. 
 2) ทล. 408 ช่วงนครศรีธรรมราช - อ.สทิงพระ ตอน 4 
ระยะทาง 11.80 กม. 
 3) ทล.  408 ช่วงแยกน้ำากระจาย - สามแยกทุ่งหวัง ระยะทาง 
4.84 กม. 
 • ทล. 4 ช่วงภูเก็ต - พังงา - กระบ่ี - ตรัง - พัทลุง  
(รวม อ.ห้วยยอด - นครศรีธรรมราช) ช่วงพังงา - กระบี่ ตอน 3  
(ทับปุด - อ่าวลึก) ระยะทาง 31.80 กม.

โครงข่ายอื่นๆ รวมระยะทาง 129.55 กม. ประกอบด้วย 
 1) ทล. 401 ช่วงสรุาษฎรธ์าน ี- พงังา ตอน แยก ทล. 41 - 
บรรจบ ทล. 415 ตอน 2 ระยะทาง 20.79 กม. 
 2) ทล.  4 ช่วงชมุพร  - ระนอง ตอน 2 ระยะทาง 23.50 กม. 
 3) ทล.  101 ช่วงสุโขทัย   -  อ.สวรรคโลก ตอน 1 ระยะทาง  6.00 กม. 
 4) ทล.  201 ช่วง อ.แกง้ครอ้ - อ.ชุมแพ ตอน อ.แกง้ครอ้ - 
อ.ภูเขียว ระยะทาง 23.638 
 5) ทล. 4 ช่วงชุมพร - ระนอง ตอน 4 ระยะทาง 32.45 กม.  
 6) ทล. 101 ช่วงสุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน เตว็ดนอก -  
เกาะตาเลี้ยง ระยะทาง 6.22 กม. 
 7) ทล. 4 ช่วงชุมพร - ระนอง ตอน ทรายแดง - บางนอน 
ระยะทาง 17.75 กม. 

 เดินหน้าประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน 
การท่องเท่ียว และเป็นศนูย์กลางการคมนาคมขนสง่ทางถนนของ
อาเซียน โดยก่อสร้างสะพานเชื่อมประเทศเพื่อนบ้าน จากเดิม 
จำานวน 8 สะพาน เปิดให้บริการเพิ่มเติม 2 สะพาน ได้แก่
 • สะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา แห่งท่ี 2 (สะพาน 
แม่น้ำาเมย) อ.แม่สอด จ.ตาก
 • โครงการพัฒนาทางหลวงเช่ือมโยง อ.อรัญประเทศ - 
ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน - สตึงบท)

 เปลีย่นถนนลกูรงั เป็นถนนลาดยาง สง่ความสขุถงึทุกพ้ืนท่ี
ทั่วประเทศ ระยะทางรวม 3,365 กม. ก่อสร้างถนนเพื่อสนับสนุน
โครงการหลวงและโครงการพระราชดำาริ 93 สาย ระยะทางรวม 
606 กม. ก่อสร้างสะพานชุมชนในภูมิภาค จำานวน 193 สะพาน 
สร้างความสุขให้ประชาชนในท้องถิ่นกว่า 73,300 ครัวเรือน
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เรา ยกระดับการเดินทาง
และชีวิตในเมือง

 กระทรวงคมนาคม “เพิม่” ทางเลอืกใหมข่องการเดนิทางในเขตเมือง ดว้ย “รถไฟฟา้” 
พร้อมกับพัฒนาโครงข่ายการเดินทางทางถนนและทางน้ำาให้เชื่อมต่อกันอย่างสะดวกฉับไว 
รองรับได้ทุกการเดินทาง แก้ปัญหาการจราจรติดขัดในเขตเมือง โดยเฉพาะกรุงเทพฯ  
และปริมณฑล รวมถึงหัวเมืองใหญ่ในภูมิภาค ยกระดับการเดินทางและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน เดินหน้าสู่การแก้ปัญหาการจราจรอย่างยั่งยืน 

พัฒนารถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 นับจากปี 2542 ท่ีประเทศไทยเปิดให้บริการรถไฟฟ้า  
2 สายแรก ระยะทาง 23.5 กม. จนถึงปี 2557 เรามีเส้นทาง
รถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเพียง 62.5 กม. 
 ด้วยความมุ่งมั่นของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
เดินหนา้ผลกัดันเรง่รดัโครงการเดมิท่ีอยู่ระหว่างกอ่สรา้ง อนมุตัใิห้
ดำาเนนิโครงการรถไฟฟ้าสายใหม่อีก 5 โครงการ และเสนอเพิม่เตมิ 
อีก 4 โครงการ เพิม่โครงข่ายรถไฟฟา้ในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล 
เป็นระยะทาง 464 กม.
เปิดให้บริการรถไฟฟ้าเพิ่มเติม 2 โครงการ  
ระยะทางรวม 24 กม. ได้แก่
 • สายฉลองรัชธรรม ช่วงบางใหญ่ - เตาปูน จำานวน  
  16 สถานี เปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559
 • สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สำาโรง จำานวน 1 สถานี 
  เปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560
อยู่ระหว่างเร่งรัดก่อสร้าง 5 โครงการ  
ระยะทางรวม 105.8 กม. ได้แก่
 • สายสีน้ำาเงิน ช่วงหัวลำาโพง - บางแค 
  และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ
 • สายสีเขียวเข้ม ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ
 • สายสีเขียวเข้ม ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต
 • สายสีส้ม (ส่วนตะวันออก) ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ - 
  มีนบุรี (สุวินทวงศ์)
 • สายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ - รังสิต
ลงนามในสัญญาแล้ว 3 โครงการ  
ระยะทางรวม 91.9 กม. ได้แก่
 • สายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี
 • สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำาโรง
 • สายสีแดงอ่อน ช่วงบางซ่ือ - พญาไท - มักกะสัน -  
  หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ - หัวลำาโพง
อยู่ระหว่างเตรียมการประกวดราคา 1 โครงการ  
ระยะทาง 25.9 กม. คือ
 • สายสีม่วง (ใต้) ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ

อยู่ระหว่างนำาเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ  
จำานวน 4 โครงการ ระยะทางรวม 42.7 กม. ได้แก่
 • สายสีส้ม (ตะวันตก) ช่วงตลิ่งชัน - 
  ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 • โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน 
  ช่วงตลิ่งชัน - ศิริราช
 • โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน
  ช่วงตลิ่งชัน - ศาลายา
 • โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม 
  ช่วงรังสิต - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ทดลองนั่งรถไฟฟ้าสายสีม่วง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558



เป�ดใช�บร�การ “บัตรแมงมุม” วันที่ 23 มิถุนายน 2561 
 เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2561 กระทรวงคมนาคม เป ดตัว “บัตรแมงมุม” บัตรโดยสาร
ท่ีนําระบบตั๋วรวมมาใชในการใหบริการ ใหประชาชนสามารถเดินทางโดยระบบขนสงมวลชน ท้ังรถไฟฟา 
รถประจําทาง และเรือโดยสารได อย างสะดวกและรวดเร็ว ครอบคลุมทุกรูปแบบการเดินทาง
ดวยบัตรเพยีงใบเดยีว พรอมเปดใหใชบรกิารกบัระบบรถไฟฟามหานคร สายเฉลมิรชัมงคล (MRT สายสนีํา้เงนิ) 
และสายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม วง) ไดในวันท่ี 23 มิถุนายน 2561 และสามารถใชบัตร
กับรถโดยสารประจําทางขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพและรถไฟฟาแอรพอรต เรล ลิงก ไดใน
เดือนตุลาคม 2561 พรอมเตรียมขยายการเชื่อมตอไปยังระบบขนสงมวลชนตางๆ ตอไป

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

เปดตัวบัตรโดยสารรวม หรือ “บัตรแมงมุม”

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561

ณ สถานีรถไฟฟาเตาปูน
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 นอกจากน้ัน กระทรวงคมนาคมยังได้คำานึงถึงความสะดวกในการเช่ือมต่อการเดินทางกับรถไฟฟ้า เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่ง 
สาธารณะ การกอ่สรา้งอาคารลานจอดรถยนต ์เพือ่เป็นจดุจอดแลว้จร (Park & Ride) พรอ้มระบบรกัษาความปลอดภยัตลอดแนวเสน้ทาง 
รถไฟฟ้า โดยดำาเนินการในห้วงรัฐบาลนี้ ได้แก่ สายฉลองรัชธรรม จำานวน 5 แห่ง รองรับรถได้มากกว่า 4,900 คัน พร้อมเดินหน้า 
ดำาเนินการตามแผนแม่บทจุดจอดแล้วจรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อรองรับรถไฟฟ้าสายอื่นๆ ที่จะเปิดให้บริการในอนาคต
 การปรับปรุงโฉมใหม่ขบวนรถ “รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ 4 ขบวน” ให้มีที่นั่งผู้โดยสารและราวจับเพิ่มขึ้น สามารถรองรับ
จำานวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นได้เฉลี่ยกว่า 10,500 คนต่อวัน ภายใต้มาตรฐานด้านความปลอดภัยระดับสากล

ขยายโครงข่ายรถไฟฟ้า 
กระจายความสุขทุกมุมเมือง

ลดระยะเวลาเดินทาง
เพิ่มความสุขให้ประชาชน
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ก่อสร้างถนนและสะพานเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในปริมณฑลและภูมิภาค
 เช่ือมตอ่เตมิเตม็โครงข่ายถนน เพ่ือแกปั้ญหาการจราจรในกรงุเทพฯ และปรมิณฑล รวมถงึจงัหวดัสำาคญัในภมิูภาค เพ่ิมศกัยภาพ
ในการเดินทางให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

โครงการแก้ไขปัญหาการจราจรในกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล โครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
 • สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์
 • โครงการถนนเช่ือมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภเิษก 
  (แนวตะวันออก - ตะวันตก) 
 • ทางต่างระดับบริเวณจุดตัดถนนราชพฤกษ์กับ
  ถนนกัลปพฤกษ์
 • โครงการขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ 2 (ตอนที่ 2) 
  (ซ.จรัญสนิทวงศ์ 13 - คลองมหาสวัสดิ์)
 • ถนนสาย ง ถนนไสวประชาราษฎร์ (ถนนวัดคลองสี่) 
  ผังเมืองรวมเมืองคูคต จ.ปทุมธานี
โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
 •  โครงการถนนเช่ือมถนนราชพฤกษ ์- ถนนกาญจนาภิเษก 
  (แนวเหนือ - ใต้)
 • โครงการขยายถนนกัลปพฤกษ์
 • โครงการขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ 2 (ตอนที่ 3) 
  (คลองมหาสวัสดิ์ - ทล. 345)
 • ถนนสาย ปท. 3004 แยก ทล. 305 - บ.ลำาลกูกา อ.ธญับุร ี
  จ.ปทุมธานี 

 การก่อสร้างโครงการถนนเช่ือมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ - ใต้)

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ตรวจโครงการก่อสร้างถนนสาย ก ผังเมืองรวมหนองคาย เม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2561

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจความพร้อมการดำาเนินงาน โครงการแก้ไขปัญหาจราจรและลดอุบัติเหตุ 
อาคารควบคุมและอำานวยการจราจรทางลอดฟ้าฮ่าม เม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน 2561

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ตรวจโครงการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 290 

ด้านทิศเหนือ ตอนที่ 2 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2561

สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์
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ก่อสร้างท่าเทียบเรือโดยสารในแม่น้ำาเจ้าพระยา

พัฒนาระบบขนส่งมวลชนในเมืองหลักของภูมิภาค

 ยกระดับท่าเรือโดยสารสาธารณะให้เป็น “สถานีเรือ” ด้วย
การปรบัปรงุท่าเรอืโดยสารในแมน่้ำาเจา้พระยา 17 แห่ง เพ่ือสง่มอบ 
ความสะดวก ปลอดภัย ให้ประชาชน โดยในปัจจุบันดำาเนินการ
แล้วเสร็จครบทุกแห่ง ได้แก่ ท่าเรือสมุทรปราการ ท่าเรือบาง 
หัวเสือ ท่าเรือบางกะเจ้านอก ท่าเรือสาทร ท่าเรือสี่พระยา ท่าเรือ
กรมเจ้าท่า ท่าเรือดินแดง ท่าเรือราชวงศ์ ท่าเรือสะพานพุทธ 
ท่าเรอืราชิน ีท่าเรอืท่าเตยีน ท่าเรอืท่าช้าง ท่าเรอืพรานนก ท่าเรอื
เทเวศร์ ท่าเรือเกียกกาย ท่าเรือเขียวไข่กา และท่าเรือพระราม 5

 กระจายความสุขสู่ทุกภูมิภาค เดินหน้าโครงการระบบ
ขนส่งมวลชน จ.ภูเก็ต จ.เชียงใหม่ และ จ.นครราชสีมา โดยใช้ 
มาตรการเร่งรัดโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
(PPP Fast Track) และขยายผลสู่ จ.ขอนแก่น จ.พิษณุโลก และ 
จ.อุดรธาน ีในระยะถดัไป เพือ่แกปั้ญหาจราจรอย่างเป็นระบบและ
ย่ังยืน เกดิการเช่ือมตอ่และอำานวยความสะดวกในการเดนิทางของ
ประชาชน นักธุรกิจ และนักท่องเท่ียวไปยังแหล่งอุตสาหกรรม  
และแหล่งท่องเที่ยว

โครงการแก้ไขปัญหาการจราจรในส่วนภูมิภาค 
โครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
 •  ถนนสาย ฉ ผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา 
  จ.นครราชสีมา
 •  ทางลดระดบับริเวณแยกถนนสขุุมวิท - ถนนพัทยากลาง
  จ.ชลบุรี
 • ถนนสาย ค ผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ 
  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 •  ถนนสาย จ และ ฉ ผังเมืองรวม เมืองแม่สอด 
  จังหวัดตาก ตอนแม่สอด - ริมเมย
 • ถนนสาย ก (ตอนที่ 2) ผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี 
  จ.สุราษฎร์ธานี
 • ถนนสาย ฉ และ ค ผังเมืองรวมเมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
 • สะพานสิริลันตา จ.กระบี่
โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
 • ถนนสาย จ ผังเมืองรวมเมืองชุมพร จ.ชุมพร
 • ถนนสาย นย. 3007 แยก ทล. 305 - บ.คลอง 33 
  อ.องครักษ์ จ.นครนายก
 • ถนนสาย นม. 1120 แยก ทล.2 - บ.โคกไผ่ อ.เมือง 
  จ.นครราชสีมา  
 • ทางต่างระดับข้าม ทล. 37 เชื่อมระหว่าง ทช.ปข. 2052
  กับ 2057 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • ถนนสาย จ1 และ จ2 ผังเมืองรวมเมืองพะเยา 
  และสาย ค ผังเมืองรวมชุมชนมหาวิทยาลัยพะเยา    
  และถนนส่วนต่อเชื่อมทางเลี่ยงเมือง จ.พะเยา
 • ทางลอดต่างระดับบนถนนสายเลี่ยงเมืองสันป่าตอง -
  หางดง จ.เชียงใหม่ 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
เป็นประธานในพิธีเปิดสะพานสิริลันตา จ.กระบี่

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2559
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เรา พัฒนาระบบรางต่อเนื่อง
ปรับปรุงทางเดิม เพิ่มเติมทางใหม่
ยกระดับการให้บริการ

 สิ้นสุดการรอคอย 117 ปี รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา “สร้างประวัติศาสตร์
หน้าใหม่” ของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางราง ให้เป็นโครงข่ายหลักของประเทศ  
ทีม่คีวามสะดวก รวดเรว็ ปลอดภัย ประหยดั กำาหนดเวลาได ้อำานวยความสะดวกในการเดนิทาง 
และการขนส่งสินค้าไปสู่ทุกภูมิภาค
เร่งรัดพัฒนารถไฟทางคู่
 รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เร่งรัดพัฒนารถไฟทางคู่ จากเดิมมีเพียง 359 กม. เร่งรัดโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
1 สายทาง อนุมัติให้ดำาเนินการเพิ่มเติม 6 สายทาง รวมท้ังสานต่อโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่อีก 9 สายทาง เพื่อให้ประเทศไทย 
มีโครงข่ายรถไฟทางคู่เพิ่มขึ้นเป็น 3,528 กม. ส่งผลให้สัดส่วนโครงข่ายรถไฟทางคู่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9 เป็นร้อยละ 68 จากโครงข่าย
รถไฟทั้งหมดของประเทศ

เร่งรัดโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
จำานวน 1 โครงการ  
 ช่วงฉะเชิงเทรา - แก่งคอย ระยะทาง 106 กม.

ดำาเนินการอนุมัติ/เร่ิมต้นก่อสร้าง ในปี 2558 - 2560 
จำานวน 6 โครงการ 
 1. ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น ระยะทาง 187 กม.
 2. ช่วงประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร ระยะทาง 167 กม.
 3. ช่วงลพบุรี - ปากน้ำาโพ ระยะทาง 148 กม.
 4. ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ ระยะทาง 132 กม.
 5. ช่วงนครปฐม - หัวหิน ระยะทาง 169 กม.
 6. ช่วงหัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 90 กม.

อยู่ระหว่างนำาเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ
จำานวน 9 โครงการ 
 1. ช่วงปากน้ำาโพ - เด่นชัย ระยะทาง 285 กม.
 2. ช่วงชุมทางถนนจริะ - อุบลราชธาน ีระยะทาง 308 กม.
 3. ช่วงขอนแก่น - หนองคาย ระยะทาง 167 กม.
 4. ช่วงชุมพร - สุราษฎร์ธานี ระยะทาง 168 กม.
 5. ช่วงสุราษฎร์ธานี - หาดใหญ่ - สงขลา 
  ระยะทาง 321 กม.
 6. ช่วงหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์ ระยะทาง 45 กม.
 7. ช่วงเด่นชัย - เชียงใหม่ ระยะทาง 189 กม.
 8. ช่วงเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ 
  (ทางคู่สายใหม่) ระยะทาง 326 กม.
 9. ช่วงบ้านไผ่ - มุกดาหาร - นครพนม 
  (ทางคู่สายใหม่) ระยะทาง 355 กม.

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการรถไฟทางคู่ระยะเร่งด่วน จำานวน 5 เส้นทาง 
พร้อมด้วยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 

และนายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560
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ขยายโครงข่าย
ทางรถไฟหลัก

ของประเทศ ที่มีความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัด 

กำาหนดเวลาได้
โครงการรถไฟทางคู่ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง
โครงการรถไฟทางคู่ท่ีดำาเนินการอนุมัติ/
เริ่มต้นก่อสร้าง ในปี 2558 - 2560
โครงการรถไฟทางคู่ที่อยู่ระหว่างนำาเสนอ 
คณะรัฐมนตรีอนุมัติ
โครงการรถไฟความเร็วสูง
โครงข่ายรถไฟเชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้าน
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ก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง
 นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทย กับการเดินหน้าก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย 
ในการเดินทางและการขนส่งสินค้า 
  1. เริ่มดำาเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงในภูมิภาค ช่วงกรุงเทพฯ - หนองคาย ระยะที่ 1 (กรุงเทพฯ - นครราชสีมา) 
ระยะทาง 252 กม. ภายใต้ความร่วมมือกับรัฐบาลแห่งอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560
 2. ร่วมมือกับญี่ปุ่นศึกษาวิเคราะหโ์ครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ระยะทาง 672 กม. (ตั้งเป้าดำาเนินการ
ระยะแรกในเส้นทาง กรุงเทพฯ - พิษณุโลก ระยะทาง 380 กิโลเมตร และพิษณุโลก - เชียงใหม่ ระยะทาง 293 กิโลเมตร ในระยะที่สอง)
 3. ผลักดันโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 ท่าอากาศยานหลักของประเทศ (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ และอู่ตะเภา) ภายใต้
แผนพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)
 4. เดินหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงจากภาคกลางสู่พื้นที่ภาคใต้ เส้นทางกรุงเทพฯ - หัวหิน ระยะทาง 211 กม.

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเริ่มการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพฯ - นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560
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ปรับปรุงคุณภาพบริการรถไฟโดยสารชั้น 3

ปรับปรุงคุณภาพบริการรถไฟ
 ให้บริการขบวนรถโดยสารรุ่นใหม่ จำานวน 115 คัน  
เพื่อปรับปรุงการให้บริการในการเดินทางท่ีสะดวกสบายย่ิงข้ึน 
แก่ประชาชน โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดเดินขบวน
รถโดยสารรุ่นใหม่เท่ียวปฐมฤกษ์ เส้นทางกรุงเทพฯ - นครปฐม  
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559

 รัฐบาลมีนโยบายท่ีต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตในการ
เดินทางด้วยรถไฟของประชาชนให้มีความสะดวกสบาย สะอาด  
และปลอดภยัย่ิงข้ึน โดยการปรบัปรงุขบวนรถไฟชัน้ 3 ในระยะแรก 
จำานวน 20 คัน เ พ่ือมอบเป็นของขวัญให้แก่ประชาชน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 โดยเม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2559  
นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีเปิดเดินรถโดยสารช้ัน 3  
ท่ีปรับปรุงใหม่ ปัจจุบัน รฟท. ได้ดำาเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ 
ครบตามเป้าหมาย รวม 144 คัน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 
ในพิธีเดินรถโดยสารชั้น 3 ของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ปรับปรุงใหม่ 

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยสารรถไฟชั้น 3 ตรวจราชการ
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมกับนายกฤษณะ ละไล สาธิตการใช้งานรถไฟสำาหรับคนพิการ
ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560  
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เรา เปิด Gateway ทางน้ำา 
เพื่อสนับสนุนระบบเศรษฐกิจไทย

 จากดำาริรัฐบาล สู่การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง่ทางน้ำา ขยายน่านน้ำาไทยสู่สากล 
ยกระดับการเดินทาง การท่องเที่ยว และการขนส่งทางน้ำาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เปิดเส้นทาง 
การเดนิเรอืเฟอร์ร่ีเชือ่มโยงสองฝัง่อา่วไทย พฒันาทา่เรือแหลมฉบงัใหเ้ทยีบชัน้ทา่เรอืระดบัโลก 
เพิ่มประสิทธิภาพการเดินเรือ ด้วยการขุดลอกร่องน้ำา สร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังและป้องกัน
การกัดเซาะ 
 เพ่ิมประสิทธิภาพการเดินเรือท้ังลำาน้ำาภายในประเทศและชายฝั่งทะเล เพ่ือให้การคมนาคมขนส่งทางน้ำาเป็นทางเลือกสำาคัญ 
ในการเดินทาง การท่องเท่ียว และการขนส่งสินค้า ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย สนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
ของประเทศในภาพรวม

โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง  
(Single Rail Transfer Operator: SRTO)
 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 22 กันยายน 2558 เห็นชอบให้ดำาเนินการก่อสร้างทางรถไฟและใช้เครื่องมือยกขนชนิดป้ันจั่น 
เดินบนรางโดยมีวิสัย สามารถรองรับปริมาณตู้สินค้าจำานวน 2.0 ล้าน ทีอียู/ปี กำาหนดแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ในปี 2561

โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือชายฝ่ัง 
(ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง
 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 
2558 เห็นชอบให้ดำาเนินโครงการ เพื่อรองรับเรือ
ชายฝั่งขนาดระวางบรรทุก 3,000 เดทเวทตัน รองรับ
ตู้สินค้าได้สูงสุดถึง 300,000 ทีอียู/ปี กำาหนดแล้วเสร็จ 
และเปิดดำาเนินการในปี 2561

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำาเนินงานโครงการก่อสร้างท่าเรือ
แหลมฉบัง ระยะที่ 3 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561
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โครงการพัฒนาท่าเรือเฟอร์รี่เชื่อมโยง
อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก
และฝั่งตะวันตก
 • ให้บริการเดินเรือเฟอร์รี่ เฉพาะสำาหรับผู้ โดยสาร  
โดยเส้นทางแรกที่ให้บริการ คือ เส้นทางพัทยา - หัวหิน เปิดให้
บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560
 • โครงการพัฒนาท่าเรือเฟอร์รี่เช่ือมโยงอ่าวไทยตอนบน
ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก ระยะยาว (การพัฒนาท่าเรือเฟอร์รี่) 
เพื่อการพัฒนาเส้นทางเรือเฟอร์รี่สำาหรับขนส่งผู้โดยสาร รถยนต์ 
และรถบรรทุก อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งทางน้ำา
(ขุดลอกร่องน้ำาเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง เขื่อนป้องกันการกัดเซาะ)
 • ขุดลอกและบำารุงรักษาร่องน้ำา เพื่อพัฒนาและบำารุงรักษาร่องน้ำาให้สามารถใช้งานได้ตลอดทั้งปี บรรเทาปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย 
รวมทั้งสนับสนุนการขนส่งทางน้ำาทั้งภายในประเทศ และชายฝั่งทะเล ตลอด 4 ปี ดำาเนินการได้ 508 ร่องน้ำา ปริมาณเนื้อดินที่ขุดลอก 
34.56 ล้านลูกบาศก์เมตร
 • พัฒนาเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง 54 แห่ง เพื่อแก้ไขปัญหาตลิ่งพังที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้เป็นการถาวร และเป็นการป้องกันทรัพย์สิน
ของทางราชการและประชาชน มิให้เกิดความเสียหายจากปัญหาตลิ่งพัง รวมทั้งรักษาสภาพแม่น้ำาตามธรรมชาติให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ 
สามารถใช้ประโยชน์ในการขนส่งทางน้ำา การระบายน้ำา และอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • พัฒนาโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 42 แห่ง ใน 4 ปี เพื่อลดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง อันจะเป็นการรักษาสภาพ
ชายฝั่งทะเลให้อยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงภาครัฐ ส่งผลให้สามารถ
นำาทรัพยากรที่ต้องสูญเสียไปจากการกัดเซาะชายฝั่ง มาใช้พัฒนาประเทศในด้านอื่นๆ ต่อไป

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
เป็นประธานในพิธีเปิดเดินเรือเฟอร์รี่ เส้นทางพัทยา - หัวหิน อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560
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เรา เปิดห้วงอากาศ
ให้เป็นโอกาสสำาหรับทุกคน

 เรานำาท้องฟา้มาใกล้มือ พรอ้มเปิดห้วงอากาศให้เป็นประตแูห่งโอกาสในการเดนิทาง 
การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ด้วยการพัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ  
ให้สามารถเชื่อมไทย เชื่อมโลก ได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย สร้างความมั่นคงและมั่งค่ัง 
ได้อย่างไร้ขีดจำากัด พร้อมให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค

เพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลัก 
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2
 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร จากเดิม 45 ล้านคนต่อปี เป็น 60 ล้านคนต่อปี ซ่ึงตามแผนมีกำาหนดเปิด 
ให้บริการได้เต็มระบบประมาณเดือนพฤศจิกายน 2564 ปัจจุบันมีความคืบหน้างานก่อสร้างในส่วนของอาคารเทียบเครื่องบินรอง 
หลังที่ 1 (ใต้ดิน) ลานจอดอากาศยาน อุโมงค์ด้านทิศใต้ และงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ส่วนงานอื่นๆ ได้แก่ อาคารเทียบเครื่องบิน 
รองหลังที่ 1 (ชั้น 2 - 4) งานก่อสร้างส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้าง และส่งมอบพื้นที่ 
เพื่อเริ่มดำาเนินการ 

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 2 
 เปิดให้บรกิารอาคารผูโ้ดยสาร อาคาร 2 สำาหรบัเป็นอาคาร 
ผู้โดยสารภายในประเทศ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ปัจจุบัน 
มีศักยภาพรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้น จากเดิม 18.5 ล้านคนต่อปี 
เป็น 30 ล้านคนต่อปี

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3  
 เริ่มดำาเนินการในช่วงปี 2560 - 2568 โดยจะพัฒนาเพื่อ
รองรับปริมาณผู้โดยสารได้ 40 ล้านคนต่อปี รองรับเท่ียวบิน 
40 - 50 เที่ยวบินต่อชั่วโมง ซึ่งจะเติมศักยภาพภายในพื้นที่ของ 
ท่าอากาศยานดอนเมือง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำาเนินการศึกษา 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม คาดว่าจะเร่ิมก่อสร้างได้ในปีงบประมาณ 
2563

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559

 ท้ังนี้ รัฐบาลได้เลือกโครงการพัฒนาท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ระยะท่ี 2 ให้เป็นโครงการต้นแบบในการใช้ระบบ  
Construction Sector Transparency Initiative (CoST) โดยมี 
วัตถุประสงค์หลักเพื่อยกระดับมาตรฐานความโปรงใส่เสมอ และ
การตรวจสอบโครงการกอ่สรา้งของภาครัฐ โดยมกีลไกการเปิดเผย 
ข้อมูลพื้นฐานในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงาน
 นอกจากนี้ ยังมีแผนดำาเนินการก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร
หลงัท่ี 2 เพือ่ขยายขดีความสามารถของท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิ
ให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพ่ิมข้ึนอีก 30 ล้านคนต่อปี  
รวมทั้งโครงการก่อสร้างทางวิ่งขึ้นลง (Runway) ที่ 3 ความยาว 
3,700 เมตร เพื่อเติมเต็มศักยภาพของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ให้รองรับปริมาณผู้โดยสารและสินค้าท่ีเพิ่มข้ึน พร้อมพัฒนา 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้เป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค
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ปรับปรุงท่าอากาศยานภูมิภาค
 ขยายและปรับปรุงท่าอากาศยานภูมิภาค แก้ไขปัญหาท่าอากาศยานเดิมท่ีแออัด ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้รองรับ 
การเดนิทางทางอากาศท่ีเพิม่ข้ึนร้อยละ 28 ตอ่ปี เพ่ิมโอกาสในการสรา้งรายไดจ้ากการเดนิทางท่องเท่ียว และกระจายความเจรญิสูภ่มิูภาค

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร 
ผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่ ของท่าอากาศยานภูเก็ต

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต
 เพือ่เพิม่ขีดความสามารถในการรองรับผูโ้ดยสาร จากเดมิ 
6.5 ลา้นคนตอ่ปี เป็น 12.5 ลา้นคนตอ่ปี โดยไดด้ำาเนนิการกอ่สรา้ง
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่ พร้อมสาธารณูปโภค 
ท่ีเกี่ยวข้องแล้วเสร็จ และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ 
เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2559 เพ่ือบรรเทาความแออัดของผูโ้ดยสาร  
และพร้อมให้บริการเต็มรูปแบบหลังการปรับปรุงแล้วเสร็จ

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
 เพ่ิมขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการรองรับ 
ผู้โดยสารรวมประสิทธิภาพการรองรับผู้โดยสาร โดยการดำาเนิน
โครงการพฒันาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ซ่ึงกำาหนดแผนการพฒันา
เป็น  2 ระยะ ประกอบด้วย
 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะท่ี 1  
ดำาเนินการในปี 2561 - 2568 รองรับปริมาณผู้โดยสารได้ไม่น้อย
กว่า 18 ล้านคนต่อปี โดยดำาเนินการก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร
ระหว่างประเทศ ปรับปรุงอาคารเดิมเป็นอาคารผู้โดยสารภายใน
ประเทศ ปรับปรุงระบบถนน ขยายลานจอดอากาศยาน ปรับปรุง
ระบบทางขับ ก่อสร้างอาคารสนับสนุนต่างๆ และปรับปรุงระบบ
สาธารณปูโภค ปัจจบัุนอยู่ระหวา่งดำาเนนิการขออนมัุตงิบประมาณ
ในการก่อสร้าง 
 โครงการพฒันาท่าอากาศยานเชียงใหม ่ระยะท่ี  2 ดำาเนนิการ 
ในปี 2570 - 2574 เพื่อรองรับปริมาณผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 
20 ล้านคนต่อปี โดยดำาเนินการก่อสร้างอาคารสำาหรับตรวจ
บัตรโดยสารของผู้โดยสารภายในประเทศ และระหว่างประเทศ 
เพิ่มเติม ปรับปรุงอาคารผู้โดยสารเดิมให้รองรับผู้โดยสาร 
ได้เพิ่มขึ้น และปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง 

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้รับรางวัลท่าอากาศยาน
ที่มีบริการดีที่สุดในโลก อันดับที่ 3
ในหมวดท่าอากาศยานที่มีขนาดรองรับ
ผู้โดยสาร 5 - 15 ล้านคนต่อปี
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โครงการพัฒนาท่าอากาศยานหาดใหญ่
 โครงการพฒันาท่าอากาศยานหาดใหญ่ ระยะท่ี 1 ดำาเนนิการ 
ในปี 2561 - 2567 เพื่อรองรับปริมาณผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 
8.5 ล้านคนต่อปี โดยดำาเนินการก่อสร้างทางขับขนานทาง 
ด้านทิศตะวันตก เพิ่มขีดความสามารถของระบบทางวิ่งทางขับ 
ขยายลานจอดอากาศยาน ก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่  
และปรับปรุงอาคารผู้โดยสารหลังเดิมเป็นอาคารผู้โดยสาร 
ภายในประเทศ และก่อสร้างสิ่งอำานวยความสะดวกอ่ืนๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำาเนินการขออนุมัติงบประมาณ
ในการก่อสร้าง 
 โครงการพฒันาท่าอากาศยานหาดใหญ่ ระยะท่ี 2 ดำาเนนิการ 
ในปี 2566 - 2573 เพื่อรองรับรองรับปริมาณผู้โดยสารได้ 
ไม่น้อยกว่า 10 ล้านคนต่อปี โดยดำาเนินการก่อสร้างทางขับ 
ขนานทางด้านทิศตะวันออก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ 
ระบบทางวิ่งทางขับ ขยายลานจอดอากาศยาน ก่อสร้าง 
ส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ และก่อสร้างสิ่งอำานวย 
ความสะดวกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
 การพฒันาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ระยะท่ี 1 เพือ่รองรบัปรมิาณผูโ้ดยสารไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 ลา้นคนตอ่ปี โดยดำาเนนิการ
กอ่สรา้งทางขับขนาน เพิม่ขีดความสามารถของระบบทางวิง่ทางขับ ขยายลานจอดอากาศยาน ปรบัปรงุ และขยายทางเดนิข้ึนเครือ่งบินอาคาร 
ผูโ้ดยสารหลงัเดมิให้เพิม่ขีดความสามารถในการรองรบัผูโ้ดยสารไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 ลา้นคนตอ่ปี และกอ่สรา้งปรบัปรงุสิง่อำานวยความสะดวกอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำาเนินการขออนุมัติงบประมาณในการก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานแม่สอด จ. ตาก
 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซ่ึงเป็นการ 
เพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยาน และเป็นการเช่ือมโยง 
การขนส่งทางอากาศกับเมียนมา โดยการปรับปรุงขยาย 
ท่าอากาศยานจะทำาให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 1.7 ล้านคน 
ต่อปี ปัจจุบันการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่แล้วเสร็จ 
ส่วนการก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิ่ง คาดว่าจะเปิดให้บริการ
ได้ในเดือนมีนาคมปี 2564

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ตรวจเย่ียมการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีท่าอากาศยานแม่สอด เม่ือวันท่ี 14 เมษายน 2561
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ก่อสร้างท่าอากาศยานใหม่

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเบตง
 เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการคมนาคมของ อ.เบตง จ.ยะลา  
และพื้นท่ีใกล้เคียง ส่งเสริมให้มีการเดินทางทางอากาศมากขึ้น 
สนบัสนนุการพฒันาดา้นเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง และความม่ันคง
ของ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างทางวิ่ง  
ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน งานก่อสร้างอาคารท่ีพักผู้โดยสารและ
อาคารประกอบ ให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 864,000 คนต่อปี 
คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2563

โครงการก่อสรา้งและปรบัปรงุขยายท่าอากาศยานกระบ่ี 
 ขยายลานจอดเคร่ืองบินพร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างข้ันตอนประกวดราคา คาดว่าจะแล้วเสร็จ 
ในปี 2563 ส่วนการก่อสร้างอาคารท่ีพักผู้โดยสารหลังท่ี 3  
และปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 1, 2 พร้อมอาคารจอด
รถยนต ์2,000 คนั อยู่ระหวา่งข้ันตอนการประกวดราคาหาผูร้บัจา้ง  
ซ่ึงจะทำาให้ท่าอากาศยานกระบ่ี สามารถรองรับผู้โดยสารได้  
8 ล้านคนต่อปี

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ตรวจเยี่ยมท่าอากาศยานกระบี่ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานขอนแก่น
 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับผู้โดยสารเป็น 5 ล้านคน 
ต่อปี และจอดรถยนต์ได้ 550 คัน ขณะนี้อยู่ระหว่างข้ันตอน 
การประกวดราคาหาผู้รับจ้าง ท้ังยังมีแผนการก่อสร้างขยาย
ลานจอดเครื่องบิน เพื่อให้สามารถรองรับเครื่องบินได้มากข้ึน 
คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2563
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พัฒนาบุคลากรทางด้านการบินของไทย
 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 7 มิถุนายน 2559 ให้สถาบันการบินพลเรือนดำาเนินโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ศูนย์พัฒนา
บุคลากรด้านการบิน ซึ่งเมื่อโครงการแล้วเสร็จในปี 2565 จะทำาให้สถาบันการบินพลเรือนสามารถรับนักศึกษาปีละ 4,500 - 5,000 คน
 รวมท้ังเพิ่มมาตรฐานการผลิตและพัฒนาบุคลากร โดยนำามาตรฐานขององค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป 
หรือ European Aviation Safety Agency: EASA เข้ามาปรับใช้ โดยคงรักษามาตรฐานของ ICAO และมีแผนการยกระดับ 
สถานะการเป็นสมาชิกถาวรประเภท Full Member ในโครงการ Trainair Plus ขึ้นเป็น Regional Training Center of Excellence

 นอกจากนี้ สถาบันการบินพลเรือนยังได้รับงบประมาณ 
ในการจัดทำาแผนแม่บทสำาหรับการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากร
ด้านการบินและอวกาศ เพื่อผลิตบุคลากรออกมารองรับ 
ในอุตสาหกรรมซ่อมบำารุงอากาศยาน หรือ MROs และโรงงาน
ผลิตช้ินส่วน OEMs โดยอยู่ในระหว่างการคัดเลือกบุคลากร 
ไปศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี และ
อังกฤษ เพ่ือพัฒนาครท่ีูจะทำาหนา้ท่ีในการฝกึอบรมให้แกน่กัศกึษา
ตามมาตรฐาน EASA โดยในปี 2561 จะนำาร่องส่งบุคลากร 
ไปศึกษาประมาณ 10 - 15 คน และดำาเนินการตามแผนให้ครบ 
ทั้ง 49 คน ในปี 2565 
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เพิ่มการใช้พื้นที่ห้วงอากาศด้วยเทคโนโลยี
ผลักดันให้เกิดนโยบายห้วงอากาศแห่งชาติ 
 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันท่ี 13 มีนาคม 2561 ให้บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำากัด ร่วมมือกับ 
สำานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จัดทำาแผนดำาเนินงานขับเคลื่อนการนำาแนวคิดการใช้ห้วงอากาศแบบยืดหยุ่น (Flexible Use 
of Airspace: FUA) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับและสร้างความยั่งยืนของระบบการบินของประเทศไทย

ความสามารถในการบริหารการจราจรทางอากาศ
 จากการคาดการณป์รมิาณเท่ียวบินของประเทศไทยในปี 2561 คาดวา่ ณ เดอืนกนัยายน จะมีจำานวนสงูสดุถงึ 1,007,700 เท่ียวบิน 
และมแีนวโนม้ท่ีจะสงูข้ึนในปีตอ่ๆ ไป ดงันัน้ เพ่ือแกไ้ขปัญหาการจราจรทางอากาศท่ีคบัคัง่ บรษัิท วทิยุการบินแห่งประเทศไทย จำากดั ไดน้ำา 
ระบบบริการการเดินอากาศ (Thailand Modernization CNS/ATM System) มาให้บริการการเดินอากาศของประเทศไทย เพื่อรองรับ
ปริมาณการจราจรทางอากาศท่ีเพิ่มข้ึน รวมท้ังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินและ 
การขนสง่ทางอากาศในภมูภิาค ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการจดัทำาเอกสารการประเมินความปลอดภยัของระบบใหม ่เพ่ือขอรบัรองจากสำานกังาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ควบคู่กับการเตรียมการทดลองใช้งานระบบใหม่คู่ขนานกับระบบปัจจุบัน 

พลิกฟื้นธุรกิจ สายการบินแห่งชาติ 
แข่งขันกับสายการบินทั่วโลก
  บรษัิท การบินไทย จำากดั (มหาชน) ไดป้รบัปรุงคณุภาพ
การให้บริการ การบริหารจัดการราคา ด้วยการเพิ่มช่องทาง 
การสรา้งรายได ้เพิม่เท่ียวบิน และกำาหนดแบบฝงูบินให้เหมาะสม 
ควบคู่ไปกับการควบคุมค่าใช้จ่ายท่ีไม่จำาเป็น เพื่อให้ผู้ใช้บริการ
สามารถสมัผสัประสบการณก์ารให้บริการดว้ยมาตรฐานระดบัสากล บริษัท การบินไทย จำากัด ได้รับรางวัลอันดับ 1 สายการบินที่ให้บริการ

ชั้นประหยัดยอดเยี่ยมของโลก (World’s Best Economy Class) รางวัล
อันดับ 1 สายการบินที่ให้บริการสปาเลาจน์ยอดเยี่ยมของโลก (World’s Best  
Airline Lounge Spa) รางวัลอันดับ 1 สายการบินที่ให้บริการอาหารสำาหรับ 

ชั้นประหยัดยอดเยี่ยมของโลก (World’s Economy Class Onboard  
Catering) และได้รับรางวัลสายการบิน ประเภทบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม 
อันดับที่ 8 (2017 Best Long - Haul Airlines) ในงานประกาศรางวัล  

Telegraph Travel Awards 2017 จัดโดยเว็บไซต์ www.telegraph.co.uk
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เรา สนับสนุนและส่งเสริม
เวทีทางเศรษฐกิจ

 กระทรวงคมนาคม “ขับเคลื่อน” โครงข่าย เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งต่อเนื่อง
ทุกรูปแบบ รองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสำาคัญในทุกระดับ ตอบสนองความต้องการ
ด้านธุรกิจอย่างรวดเร็ว คล่องตัว มีต้นทุนค่าขนส่งต่ำา เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
สร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งในโครงการระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (EEC)
 กระทรวงคมนาคมได้จัดทำาแผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor: EEC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการคมนาคมขนส่งในพื้นท่ี 3 จังหวัดในภาคตะวันออก ได้แก่ 
ฉะเชิงเทรา ชลบุร ีและระยอง รวมท้ังจงัหวดัใกลเ้คยีง ให้เช่ือมโยงกนัอยา่งไรร้อยตอ่ทุกระบบ ท้ังทางบก ทางราง ทางน้ำา และทางอากาศ 
ยกระดับขีดความสามารถของพ้ืนท่ี EEC ให้สามารถดำาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่ และกิจกรรม 
การท่องเที่ยว ซึ่งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการฯ แล้ว เมื่อวันที่ 
1 กุมภาพันธ์ 2561

แผนงาน/โครงการ
ของหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงคมนาคม
ภายใต้แผนปฏิบัติการการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

ประกอบด้วย 104 โครงการ
วงเงินรวม

745,710.56 ล้านบาท
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การลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานจะจูงใจ
ให้เกิดการลงทุนของภาค

เอกชน ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจกว่า 2.1 - 3.0 ล้าน
ล้านบาท ประชาชนสามารถ
เดินทางจากพื้นที่ EEC เข้าสู่
กรุงเทพฯ ภายใน 1 ชั่วโมง 

ด้วยรถไฟความเร็วสูง
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• รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน 
• รถไฟขนส่งสินค้า ช่วงหัวหมาก - ฉะเชิงเทรา - ศรีราชา 
• รถไฟทางคู่ ช่วงศรีราชา - สัตหีบ - มาบตาพุด 
• รถไฟทางคู่ ช่วงคลองสิบเก้า - แก่งคอย ICD ฉะเชิงเทรา 
• รถไฟทางคู่ ช่วงศรีราชา - ระยอง และระยอง - มาบตาพุด 
• รถไฟทางเดี่ยว ช่วงระยอง - จันทบุรี - ตราด 
• รถไฟทางคู่ ช่วงคลองสิบเก้า - อรัญประเทศ 
• รถไฟทางคู่ ช่วงท่าแฉลบ - พานทอง

• ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 7
 กรุงเทพฯ - ชลบุรี - พัทยา - มาบตาพุด

• ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 
• ท่าเทียบเรือชายฝั่ง A และ SRTO

• ท่าอากาศยานอู่ตะเภา
 (Aviation Hub)

โครงการศูนย์ซ่อมบำารุงอากาศยานอู่ตะเภา
(TG MRO Campus) 
 บรษัิท การบินไทย จำากดั (มหาชน) จดัทำารายงานการศกึษาและวิเคราะห์โครงการ
แล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม 
ก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  
และคณะรัฐมนตรี เพ่ือขออนุมัติหลักการของโครงการ นอกจากน้ีได้มีการประกาศเชิญชวน 
ให้เอกชนร่วมลงทุน ซ่ึงอยู่ระหว่างคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนฯ และ
พิจารณาคัดเลือกรูปแบบการลงทุน คาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2567 เพื่อเป็นศูนย์กลาง 
การซ่อมบำารุงอากาศยานแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก

โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 อนุมัติให้
ดำาเนนิโครงการรถไฟความเรว็สงูเช่ือม 3 สนามบินแบบไรร้อยตอ่ 
เพือ่เช่ือมท่าอากาศยานหลกัในเขตกรุงเทพฯ และระเบียงเศรษฐกจิ
พิเศษภาคตะวันออก คือ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานอู่ตะเภา โดยภาครัฐร่วมลงทุน 
กับเอกชน ระยะทางรวม 220 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
1 ชั่วโมง ถึง 1 ชั่วโมง 40 นาที คาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2566 

โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 
 เพ่ิมขีดความสามารถท่าเรือ เพื่อรองรับความต้องการ
ขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างจัดทำารายงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  
โดยได้เสนอเข้าสู่การพิจารณาตามขั้นตอนของสำานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว 
 ท้ังนี ้การประกาศเชิญชวนให้เอกชนรว่มลงทุน อยู่ระหวา่ง
คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนฯ พิจารณารูปแบบ 
การลงทุนที่เหมาะสมต่อไป
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พัฒนาศูนย์การขนส่งชายแดนและสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค

เริ่มก่อสร้างโครงการพัฒนาศูนย์เปล่ียนถ่ายรูปแบบ 
การขนส่งสินค้าเชียงของ จ.เชียงราย
  รองรับการขนส่งสินค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ด้านตะวันตก และการค้าระหว่างกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค 
ลุ่มน้ำาโขง ผ่านเส้นทาง R3A โดยข้ามสะพานข้ามแม่น้ำาโขง 
แห่งที ่4 และเปลี่ยนถา่ยรปูแบบการขนส่งเปน็ระบบรางด้วยรถไฟ
ทางคู่ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ มายังท่าเรือแหลมฉบัง 
หรือท่าเรือปากบาราในอนาคต
เร่งรัดดำาเนินการเพิ่มเติม 2 โครงการ
    โครงการศูนย์การขนส่งสินค้าชายแดน จ.นครพนม  
ได้ เริ่มงานสำารวจอสังหาริมทรัพย์ ์และจัดกรรมสิทธิ์ ท่ีดิน  
เพื่อเตรียมก่อสร้าง สำาหรับเป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า
รองรับกิจกรรมการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทยกับเวียดนาม 
และภาคตะวันตกของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ทำาการขนส่งผ่าน
ถนนสาย R12 ผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้ามา
ประเทศไทย โดยข้ามสะพานข้ามแม่น้ำาโขง แห่งที่ 3 

 โครงการพฒันาสถานขีนสง่สนิคา้ภมูภิาค ไดเ้ริม่งานสำารวจ 
อสังหาริมทรัพย์์และจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดิน เพ่ือเตรียมการก่อสร้าง
ในพื้นที่จังหวัดชายแดน จำานวน 7 แห่ง ได้แก่ เชียงราย ตาก 
หนองคาย มุกดาหาร สระแก้ว สงขลา และนราธิวาส และศึกษา
วางผงัและออกแบบสถานขีนส่งสนิคา้ภมูภิาค (เมอืงหลกั) จำานวน  
5 แห่ง ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา  
และสุราษฎร์ธานี เพ่ือเป็นจุดเช่ือมต่อโครงข่ายการขนส่งสินค้า
ทางถนน ท้ังภายในและระหว่างประเทศ และทำาหน้าท่ีเป็น 
ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า ซ่ึงจะช่วยให้การขนส่งสินค้า 
ทางถนนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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สานต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) 
 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานคมนาคมขนส่งในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) และบริเวณใกล้เคียง ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
และสามารถเช่ือมต่อกับโครงข่ายหลักของประเทศ โดยจะดำาเนินการในระยะท่ี 2 ตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร 
จำานวน 77 โครงการ วงเงิน 217,490 ล้านบาท
 โดยผลักดันจนได้รับการจัดสรรงบประมาณ และมีความก้าวหน้าการดำาเนินโครงการสำาคัญในภาพรวมเป็นไปตามแผน เช่น 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก
 • ก่อสร้างทางหลวงตาก - แม่สอด ให้เป็น 4 ช่องจราจร
  ตลอดสายทาง คาดว่าแล้วเสร็จในปี 2562 
 • ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำาเมย แห่งท่ี 2 ดำาเนินการ
  ก่อสร้างแล้วเสร็จ
 • พัฒนาท่าอากาศยานแม่สอดให้มีขีดความสามารถ
  รองรับอากาศยานพาณิชย์ A320 และ B737 ได้ 
  คาดว่าจะดำาเนินการขยายทางว่ิงและอาคารผู้โดยสาร
  แล้วเสร็จในปี 2562
 • ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 (ตาก - แม่สอด)
  ระยะทาง 24 กม. (อยู่ระหว่างดำาเนินการ)
 • โครงการก่อสร้างลานตรวจสินค้า
  พร้อมส่ิงปลูกสร้างประกอบด่านศุลกากรแม่สอด
  (อยู่ระหว่างดำาเนินการ)
 • โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอด แห่งท่ี 2  
  (อยู่ระหว่างดำาเนินการ)
 • ทางเล่ียงเมืองแม่สอดพร้อมสะพานข้ามแม่น้ำาเมย
  แห่งท่ี 2 พร้อมโครงข่าย (อยู่ระหว่างดำาเนินการ)
 • ปรับปรุงท่าอากาศยานแม่สอด
  (อยู่ระหว่างดำาเนินการ)
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พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ระยะที่ 1
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย 
 • ทางหลวงหมายเลข  212 หนองคาย  - อ.โพนพิสัย  (ก่อสร้างแล้วเสร็จ) 
 • ทางหลวงหมายเลข 212 อ.โพนพิสัย - บึงกาฬ ตอน 1 
  (อยู่ระหว่างดำาเนินการ)
 • ทางหลวงหมายเลข  211 แยกสาย  2  (บ.หนองสองห้อง)  - อ.ท่าบ่อ  - 
  อ.ศรีเชียงใหม่ ตอน 2 (โครงการในอนาคต)
 • ทางเลีย่งเมอืงหนองคาย (ดา้นตะวนัออก) (โครงการในอนาคต)
 • ทางหลวงหมายเลข  211 แยกสาย 2 (บ.หนองสองห้อง) - อ.ท่าบ่อ 
  - อ.ศรีเชียงใหม่ ตอน 1 (โครงการในอนาคต)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร
 • ทางหลวงหมายเลข 12 กาฬสนิธุ ์- บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 
  (บ.นาไคร้) ตอน 1 (ก่อสร้างแล้วเสร็จ) 
 • ทางหลวงหมายเลข 12 (กาฬสินธุ์ - นาไคร้) ตอน 2 
  ระยะทาง 71.4 กม. (อยู่ระหว่างดำาเนินการ)
 • ทางหลวงหมายเลข 212 หว้านใหญ่ - ธาตุพนม (อยู่ระหว่าง
  ดำาเนินการ) 
 • ทางหลวงหมายเลข 12 นาไคร้ - คำาชะอี (อยู่ระหว่างดำาเนินการ)

เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว
 • ก่อสร้างทางหลวงเข้าสู่ด่านชายแดนแห่งใหม่ (บ.หนองเอี่ยน) 
  คาดว่าก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2563 
 • ก่อสร้างทางรถไฟอรัญประเทศ - ปอยเปต แล้วเสร็จ ปัจจุบัน 
  อยู่ระหว่างเจรจา เพ่ือเปิดการเดินรถไฟระหว่างประเทศไทย  - กัมพูชา 
 • ทางหลวงหมายเลข 372 ทางเล่ียงเมืองอรัญประเทศ 
  (อยู่ระหว่างดำาเนินการ)
 • ทางหลวงหมายเลข 384 อรัญประเทศ - แก้วเพชรพลอย 
  (อยู่ระหว่างดำาเนินการ)
 • ทางหลวงสายอรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา 
  (บ.หนองเอ่ียน - สตึงบท) (อยู่ระหว่างดำาเนินการ)
 • โครงการก่อสร้างอาคารด่านพรมแดนคลองลึกใหม่ (CIQ) 
  (อยู่ระหว่างดำาเนินการ)
 • โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรอรัญประเทศ พร้อมส่ิงปลูกสร้าง
  ประกอบ (บ้านป่าไร่) (อยู่ระหว่างดำาเนินการ)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา
 • ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โดยได้ศึกษาความเหมาะสม 
  ออกแบบรายละเอียด และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 
  แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำาเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน คาดว่า
  ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2566 
 • ก่อสร้างทางหลวงเข้าสู่ด่านสะเดา (แห่งใหม่) ดำาเนินการศึกษา 
  ออกแบบแล้วเสร็จ โดยจะก่อสร้างและเปิดให้บริการได้ 
  พร้อมกับด่านสะเดาแห่งใหม่ ภายในปี 2562
 • ถนนสาย สข. 1027 - ปาดังเบซาร์ ระยะทาง 10 กม.
  (อยู่ระหว่างดำาเนินการ)
 • โครงการปรับปรุงอาคารท่ีทำาการด่านศุลกากร
  ปาดังเบซาร์พร้อมบริเวณ ระยะท่ี 2 (อยู่ระหว่างดำาเนินการ)
 • โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ 
  (อยู่ระหว่างดำาเนินการ)
 • โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หาดใหญ่ - สะเดา 
  (อยู่ระหว่างดำาเนินการ)
 • แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งท่ี 2  
  (อยู่ระหว่างดำาเนินการ)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด
 • ปรับปรุงถนนเข้าท่าเรือคลองใหญ่ ระยะทาง 0.647 กม.
  (ก่อสร้างแล้วเสร็จ) 
 • ก่อสร้างถนนขนาด 4 ช่องจราจร เข้าท่าเรือคลองใหญ่ ระยะทาง 
  0.35 กม. (อยู่ระหว่างดำาเนินการ)
 • โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จ.ตราด 
  (ก่อสร้างแล้วเสร็จ)
 • โครงการก่อสร้างอาคารด่านพรมแดนคลองใหญ่ (ชะลอโครงการ) 
 • ทางหลวงหมายเลข 3 ตราด - หาดเล็ก ช่วงตอน 2 และ
  ช่วงตอน 3 (อยู่ระหว่างดำาเนินการ)

พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ระยะที่ 2
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย
 • ทางหลวงหมายเลข 1290 อ.เชียงแสน - อ.เชียงของ ตอน 3 
  (อยู่ระหว่างดำาเนินการ)
 • ทางเลี่ยงเมืองเชียงรายด้านตะวันตก (อยู่ระหว่างดำาเนินการ)
 • ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ 
  (อยู่ระหว่างดำาเนินการ)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม
 • ทางหลวงหมายเลข 22 สกลนคร - นครพนม ตอน 1 
  (อยู่ระหว่างดำาเนินการ)
 • ทางหลวงหมายเลข 212 นครพนม - อ.ท่าอุเทน 
  (โครงการในอนาคต)
 • ทางหลวงหมายเลข 22 สกลนคร - นครพนม (โครงการในอนาคต) 
 • ทางหลวงหมายเลข 212 อ.บ้านแพง - อ.ท่าอุเทน ตอน 1 
  (โครงการในอนาคต)
 • ทางหลวงหมายเลข 212 อ.บ้านแพง - อ.ท่าอุเทน ตอน 2 
  (โครงการในอนาคต)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี
 • ทางหลวงหมายเลข 367 ทางเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี 
  (อยู่ระหว่างดำาเนินการ)
 • ทางหลวงหมายเลข 81 กาญจนบุรี - ชายแดนไทย/พม่า 
  (บ.พุน้ำาร้อน) (โครงการในอนาคต)
 • ทางหลวงหมายเลข 367 ทางเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี
 • สะพานข้ามทางรถไฟ และทางแยกต่างระดับ (โครงการ 
  ในอนาคต)
 • ทางหลวงหมายเลข 81 บางใหญ่ - บ้านโป่ง - กาญจนบุรี 
  (อยู่ระหว่างดำาเนินการ)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส
 • ทางหลวงหมายเลข 4055 นราธิวาส - ระแงะ (โครงการในอนาคต) 
 • ทางหลวงหมายเลข 4056 ระแงะ - สุไหงโก-ลก ตอน 1 
  (โครงการในอนาคต)
 • ทางหลวงหมายเลข 4056 และ 4323 
  ระแงะ - สุไหงโก-ลก ตอน 2 (โครงการในอนาคต)
 • ทางหลวงหมายเลข 4056 ระแงะ - สุไหงโก-ลก ตอน 3
  (โครงการในอนาคต)
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เรา จะพิชิตทุกอุปสรรคปัญหา
เพื่อความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืนของประชาชน

 กระทรวงคมนาคมใหค้วามสำาคัญอยา่งย่ิงกับการใหบ้ริการระบบขนสง่ท่ีมีความสะดวก 
รวดเรว็ และปลอดภยัสูงสุด โดยกำาหนดนโยบายการใหบ้รกิารต้องมคุีณภาพตามมาตรฐาน 
และไดเ้รง่รดัดำาเนินการแก้ไขปัญหาดา้นระบบคมนาคมขนส่งท่ีสำาคญัตามนโยบายรฐับาล

กลับคืนสู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินในระดับสากล 
สร้างระบบการกำากับดูแลที่เป็นธรรมและมีมาตรฐาน

 จากเหตุการณ์องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 
(ICAO) ได้ติดธงแดงประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2558 
เนื่องจากได้ตรวจพบข้อบกพร่องท่ีมีนัยสำาคัญต่อความปลอดภัย 
(Significant Safety Concerns: SSC) จำานวน 33 ข้อ และกรณี 
ต่อเนื่องอีก 35 ข้อ สำานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
ได้เร่งดำาเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง จนกระทั่งวันที่ 20 - 27 
กนัยายน 2560 ICAO ไดส้ง่คณะผูต้รวจสอบ (ICAO Coordinated 
Validation Mission หรือ ICVM) เข้ามาตรวจสอบยืนยัน
ความก้าวหน้าและความครบถ้วนของการดำาเนินงาน รวมถึง 
ไดเ้ย่ียมชมระบบการจดัการความปลอดภยัของสายการบินท่ีไดร้บั 
ใบรับรองผู้ดำาเนินการเดินอากาศใหม่ ซ่ึงคณะผู้ตรวจสอบ 
ได้ให้การยอมรับ และปลดธงแดงให้กับประเทศไทย เมื่อวันท่ี  
6 ตุลาคม 2560
 นอกจากนี้ สำานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  
ได้ดำาเนินการตรวจรับรองใหม่ตามกระบวนการตรวจสอบ 
เพื่อทำาการรับรองใหม่ (AOC Re-certification) โดยมีสายการบิน
ที่ได้รับใบรับรองผู้ดำาเนินการเดินอากาศใหม่แล้ว 16 ราย

ปรับปรุงระบบการกำากับดูแลด้านความปลอดภัย
 เพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล 
สำานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงระบบ
การกำากับดูแลด้านความปลอดภัยภายใต้โครงการกำากับดูแล
ความปลอดภัยสากล (Universal Safety Oversight Audit  
Programme-Continuous Monitoring Approach: USOAP-CMA) 
และปรับปรุงด้านการรักษาความปลอดภัยภายใต้โครงการกำากับ
ดูแลการรักษาความปลอดภัยสากลอย่างต่อเนื่อง (Universal  
Security Audit Programme-Continuous Monitoring Approach: 
USAP-CMA) เพื่อให้ประเทศไทยอยู่ในระดับแนวหน้าของโลก

ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
หัวใจของการพัฒนาการเดินอากาศ
 สำ านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ ใ ห้ 
ความสำาคัญกับความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยมี EASA และ 
DGAC ของประเทศฝรั่งเศส เข้ามาให้ความช่วยเหลือการจัดทำา
มาตรฐานการฝกึอบรม ข้อกำาหนดคณุสมบัตกิารแตง่ตัง้นายตรวจ 
หรอืพนกังานเจา้หนา้ท่ี รวมท้ังให้คำาแนะนำาการดำาเนนิการจัดการ
ตรวจตาม หรือการสุ่มตรวจสายการบิน ผู้ให้บริการซ่อมบำารุง 
ตลอดจนให้คำาแนะนำาการจัดทำาคู่มือการทำางาน 
 ส่วน JCAB ได้ร่วมพัฒนาระบบความปลอดภัยทางด้าน 
การบิน การตรวจสอบความปลอดภัยของสายการบินและระบบ
การรายงานความปลอดภัยของสายการบิน รวมท้ังไดส้ง่เจา้หนา้ท่ี
ผูเ้ชีย่วชาญรว่มปฏบัิตงิานกบัเจา้หนา้ท่ีสำานกังานการบินพลเรอืน
แห่งประเทศไทย
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มุ่งสู่ Transport 4.0 
 กระทรวงคมนาคมได้นำาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการภาคขนส่งเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ดังนี้

การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำาเงิน
(สายเฉลิมรัชมงคล) ช่วงหัวลำาโพง -
บางซื่อ และสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ -
บางซื่อ
 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2560  
ให้ดำาเนินการแก้ไขปัญหาการเช่ือมต่อระบบไฟฟ้าโครงการ
รถไฟฟา้สายสนี้ำาเงนิ (สายเฉลมิรัชมงคล) ช่วงหัวลำาโพง - บางซ่ือ 
และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ เพื่อเร่ง 
ให้มีการติดตั้งระบบรถไฟฟ้าและบริหารการเดินรถไฟฟ้า 
สายสนี้ำาเงนิ ช่วงเตาปูน  - บางซ่ือ ระยะทางประมาณ 1 กม. ท่ีเชือ่มตอ่ 
ระหว่างโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร  
และบรรเทาความเดือดร้อน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการ 
ซ่ึงเปิดให้บริการการเช่ือมต่อแล้วเม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2560  
โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดให้บริการ

เชื่อมต่อระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ M Pass, 
Easy Pass
 ดำาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 เปลี่ยนจาก 
Traditional Services ไปสู่ High-Value Services โดยพัฒนาการ
ให้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (Electronic Toll  
Collection: ETC) ให้ระบบ M-Pass และ Easy Pass สามารถ
ใช้งานข้ามโครงข่ายระหว่างมอเตอร์ เว ย์และทางพิ เศษ 
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559

โครงการมั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS
 เพ่ือสร้างความเช่ือม่ันให้ประชาชนได้รับบริการด้านการ
เดินทางท่ีดีมีคุณภาพและปลอดภัย โดยกำาหนดให้รถโดยสาร
สาธารณะทุกประเภท รวมถงึรถตู ้รถลากจงู และรถบรรทุกขนาดใหญ่ 
(10 ล้อขึ้นไป) ที่จดทะเบียนใหม่ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2559 
ต้องติดตั้ง GPS ทุกคัน ในส่วนของรถท่ีจดทะเบียนไว้ก่อน 
วันดังกล่าวต้องดำาเนินการติดตั้ง เช่ือมโยงข้อมูล หรือแก้ไข
เครือ่งบันทึกข้อมูลตามระยะเวลาท่ีกำาหนด จงึสามารถดำาเนนิการ 
ต่อทะเบียนรถได้ ปัจจุบันมีผู้ ให้บริการ GPS ท่ีเช่ือมต่อ
ข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบก 145 ราย จำานวนรถท่ีติดตั้ง 
GPS ท่ีเช่ือมโยงข้อมูลแล้ว มีท้ังสิ้น 276,252 คัน จำานวน 
รถตู้โดยสารสาธารณะหมวด 2 ท่ีเช่ือมโยงข้อมูลแล้ว มีท้ังสิ้น 
5,131 คัน และเ ช่ือมต่อฐานข้อมูลในระบบศูนย์ GPS  
กับรถพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข จำานวน 1,148 คัน 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดให้บริการ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำาเงิน ส่วนต่อขยาย ช่วงเตาปูน - บางซื่อ

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ตรวจความพร้อมจุดเชื่อมต่อรถไฟสายสีม่วง ก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ 

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559
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การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหารถตู้โดยสารสาธารณะ 
 ดูแลความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ประชาชน  
ด้วยการจัดระเบียบรถตู้ให้เป็นรถท่ีถูกต้องตามกฎหมายเพิ่มเติม 
จำานวน 2,225 คัน และกำาหนดการจัดวางท่ีนั่งรถตู้โดยสาร
สาธารณะได้ไม่เกิน 13 ที่นั่ง โดยแถวหลังสุดต้องมีช่องทางเดิน  
เพื่อให้ผู้โดยสารใช้เป็นทางออกฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุจำาเป็น  
เพ่ิมความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ และแก้ปัญหา 
ความแออัดภายในรถตู้ รวมท้ังกำาหนดให้รถตู้โดยสารสาธารณะ 
ท่ีวิ่งระหว่างกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดต้องเข้าจอดท่ีสถานีขนส่ง 
ผู้โดยสาร (หมอชิต เอกมัย และสายใต้ใหม่) บังคับใช้เมื่อวันท่ี  
25 ตุลาคม 2559 เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้พื้นที่สาธารณะบริเวณ
รอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ลดปัญหาการจราจร ขจัดปัญหา 
ผู้มีอิทธิพลและการกระทำาผิดกฎหมาย

แก้ไขปัญหาการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ของ ขสมก.
 นำารถโดยสารใหม่มาให้บริการทดแทนรถโดยสารเดิม 
และปฏิรูปเส้นทางเดินรถ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการเดินรถ 
โดยปรับปรุงเส้นทางไม่ให้เกิดความซ้ำาซ้อน มีจำานวนรถโดยสาร
ประจำาทางเพยีงพอตอ่ผูใ้ช้บรกิาร ประชาชนไมต่อ้งรอคอยรถนาน 
รวมถึงเชื่อมต่อกับการขนส่งรูปแบบอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
และนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมลงนาม
ในพิธีลงนามสัญญาจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ 
(NGV) พร้อมซ่อมแซมและบำารุงรักษารถโดยสาร จำานวน 489 คัน ระหว่าง
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และกลุ่มร่วมทำางาน SCN-CHO
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
เป็นประธานในพิธีเปิดตัวรถโดยสารปรับอากาศ ใช้เช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ NGV รุ่นใหม่  

ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
เม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2561

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
และคณะได้เดินทางไปตรวจเย่ียมเจ้าหน้าท่ี ขสมก. ท่ีให้บริการอำานวยความสะดวก

และความปลอดภัยแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในการเดินทางในวันเปิดเทอม 
ณ บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
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ยกระดับมาตรฐานคุณภาพบริการรถแท็กซี่
 ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นให้ประชาชน ด้วยการได้รับบริการที่ดี โดย Taxi OK 
ติดตั้งระบบ GPS Tracking อุปกรณ์แสดงตัวตนผู้ขับรถ กล้อง 
ถ่ายภาพภายในรถแบบ Snapshot ปุ่มกดฉุกเฉินสำาหรับ 
ผู้โดยสาร/นักท่องเท่ียวท่ีสามารถส่งข้อมูลมายังศูนย์ให้บริการ 
รถแท็กซ่ีและกรมการขนสง่ทางบก เพ่ือขอความชว่ยเหลอืไดทั้นที 
และมีแอปพลิเคชันสำาหรับเรียกใช้บริการ โดยเปิดให้บริการตั้งแต่
วันที่ 26 มกราคม 2561 ปัจจุบันมีรถที่จดทะเบียนเป็น Taxi OK  
ในเขตกรงุเทพฯ ปรมิณฑล 5,248 คนั และในสว่นภมูภิาค 146 คนั

การจัดให้มีระบบควบคุมการเดินรถโดยสารประจำาทาง
และจอแสดงผลข้อมูลการเดินทางอัตโนมัติภายในสถานี
ขนส่งผู้โดยสาร (Smart Bus Terminal: SBT)
 ต่อยอดจากโครงการมั่นใจท่ัวไทยรถใช้ GPS โดยนำา
ตำาแหน่งของ GPS ท่ีติดตั้งบนตัวรถโดยสารประจำาทางมา 
ประมวลผลผ่านระบบ ซ่ึงจะสร้างความมั่นใจในการเดินทางให้
กับผู้โดยสาร ด้วยการตรวจสอบข้อมูลการเดินรถผ่านจอแสดง 
ผลข้อมูลการเดินทางภายในสถานีขนส่งผู้ โดยสาร และ 
ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือท้ังในระบบ Android และ iOS  
ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตั้งจอแสดงผลภายในสถานีขนส่ง 
ผู้โดยสาร 81 แห่งทั่วประเทศ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ทดลองใช้บริการรถ Taxi OK
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การปรับปรุงแก้ไขและออกกฎหมายที่สำาคัญ
ด้านคมนาคมขนส่ง

 รัฐบาล โดยกระทรวงคมนาคมได้ดำาเนินการเร่งรัดผลักดันการปรับปรุงแก้ไข และออกกฎหมายท่ีสำาคัญในด้านคมนาคมขนส่ง  
จำานวน 23 ฉบับ เพือ่ให้กฎหมายมคีวามทันสมัย สอดคลอ้งกบัสภาวการณปั์จจบัุนท่ีเปลีย่นแปลงไป และทำาให้การควบคมุและกำากบัดแูล
การปฏิบัติตามกฎหมายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประกอบด้วย

ทางบก จำานวน 3 ฉบับ

ทางอากาศ จำานวน 7 ฉบับ

ทางราง จำานวน 3 ฉบับ

ทางน้ำา จำานวน 10 ฉบับ
 • พระราชบัญญัตกิารขนสง่ทางบก (ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 2557
 • พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ 13)
  พ.ศ. 2557
 • พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2557

 • พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อ 
การเดินอากาศ พ.ศ. 2558 
 • พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ 
พ.ศ. 2558 
 • พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
 • พระราชกำาหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 
 • พระราชกำ าหนดแก้ ไข เ พ่ิมเติมพระราชบัญญัติ 
การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 พ.ศ. 2558 
 • คำาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 61/2559
เรื่อง การแก้ไขปัญหาบุคลากรด้านการบิน 
 • คำาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 40/2560 
เรือ่ง มาตรการรองรบัเพ่ือให้การดำาเนนิการเดนิอากาศเป็นไปตาม
มาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ

 • คำาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 42/2559 
เรื่อง การดำาเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำาเงิน เพื่อให้ 
การดำาเนินโครงการมีประสิทธิผลและรวดเร็ว อันจะเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชน
 • คำาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 78/2559 
เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการเ ช่ือมต่อระบบรถไฟฟ้า  
โครงการรถไฟฟา้สายสนี้ำาเงนิ (สายเฉลมิรชัมงคล) ช่วงหัวลำาโพง  -  
บางซื่อ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ 
 • คำาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 30/2560 
เรื่อง มาตรการเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพ การดำาเนินโครงการ
รถไฟฟ้าความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพฯ - นครราชสีมา 

 • พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหาย
จากมลพิษน้ำามันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. 2560 
 • พระราชบัญญัติการเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่าง
ประเทศเพ่ือชดใช้ความเสียหายจากมลพิษน้ำามันอันเกิดจากเรือ 
พ.ศ. 2560 
 • พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำาไทย (ฉบับที่ 17)  
  พ.ศ. 2560 
 • พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558
 • คำาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2558 
เร่ือง การแก้ไขปัญหาการทำาการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไร้การควบคุม 
 • คำาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 24/2558 
เร่ือง การแก้ไขปัญหาการทำาการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไร้การควบคุม เพิ่มเติม 
 • คำาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 42/2558 
เร่ือง การแก้ไขปัญหาการทำาการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไร้การควบคุม เพิ่มเติมครั้งที่ 2 
 • คำาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 53/2559 
เร่ือง การแก้ไขปัญหาการทำาการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไร้การควบคุม เพิ่มเติมครั้งที่ 3
 • คำาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2560 
เร่ือง การแก้ไขปัญหาการทำาการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไร้การควบคุม เพิ่มเติมครั้งที่ 4 
 • คำาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 32/2560 
เร่ือง การบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนในกรณีปลูกสร้าง
อาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำาลำาแม่น้ำา  
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                ความร่วมมือด้านการขนส่ง
                ในกรอบอาเซียน
 เอกสารท่ีมีการลงนามในการประชุมรัฐมนตรีขนส่ง
อาเซียน ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 12 - 13 ตุลาคม 2560 ณ ประเทศ
สิงคโปร์
 • พธิสีารข้อผกูพนั ชุดท่ี 10 ของบรกิารขนสง่ทางอากาศ
ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน
 • พิธีสาร 3 สิทธิการทำาการบินโดยใช้ชื่อเที่ยวบินร่วมกัน
สำาหรับเส้นทางบินภายในประเทศ แนบท้ายความตกลงพหุภาคี 
อาเซียนว่าด้วยการเปิดเสรีอย่างเต็มท่ีสำาหรับบริการขนส่ง 
ผู้โดยสารทางอากาศ 
 • ข้อตกลงยอมรับร่วมใบอนุญาตผู้ปฏิบัติหน้าท่ีประจำา
เท่ียวบิน และรับรองข้อกำาหนดสำาหรับระบบติดตามกฎระเบียบ
ด้านการบินของอาเซียน
 • กรอบความตกลงอาเซียนวา่ดว้ยการอำานวยความสะดวก
ในการขนส่งผู้โดยสารโดยยานพาหนะทางถนนข้ามพรมแดน
 • บันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียน - จีน ว่าด้วยการ
สืบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์อากาศยาน ระหว่างหน่วยงาน 
ด้านการสอบสวนอากาศยานของประเทศสมาชิกอาเซียน 
และหน่วยงานด้านการบินพลเรือนของสาธารณรัฐประชาชนจีน

                      ความร่วมมือระหว่างไทย
                      กับประเทศเพื่อนบ้าน
 1. บันทึกความเขา้ใจระหวา่งรฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทย
กบัรฐับาลแห่งราชอาณาจกัรกมัพชูา วา่ดว้ยการเช่ือมโยงเครอืขา่ย
ทางรถไฟ  
 2. บันทึกความเขา้ใจระหวา่งรฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทย
กบัรฐับาลแห่งราชอาณาจกัรกมัพูชา วา่ดว้ยการกอ่สรา้งสิง่อำานวย
ความสะดวก สะพานขา้มพรมแดนและถนนเชือ่มโยง ณ จดุผา่นแดน 
บ้านหนองเอี่ยน - สตึงบท
 3. ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย 
กบัรฐับาลแห่งสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา ว่าดว้ยการกอ่สรา้ง
สะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา ข้ามแม่น้ำาเมย/ตองยิน แห่งที่ 2

ความร่วมมือในกรอบอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขง
(Greater Mekong Subregion: GMS)
 บันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยการดำาเนินการตามความตกลง
ว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขง 

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
 รัฐบาล โดยกระทรวงคมนาคมได้จัดทำาบันทึกข้อตกลง 
และกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อความร่วมมืออันดี
ระหว่างประเทศในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง แลกเปลี่ยน
ความรู้ซึ่งกันและกัน เชื่อมโยงการเดินทางและการขนส่ง เพิ่มขีด
ความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทยให้สูงขึ้น 

 ความร่วมมือด้านคมนาคม
 ไทย - ญี่ปุ่น
 1. บันทึกแสดงเจตจำานงระหว่างกระทรวงคมนาคม 
แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงท่ีดิน โครงสร้างพ้ืนฐาน  
การขนส่ง และการท่องเท่ียวแห่งญ่ีปุ่น ว่าด้วยความร่วมมือ 
ด้านระบบราง เมื่อวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2558 ณ กรุงโตเกียว 
ประเทศญี่ปุ่น
 2. บันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่ง 
ราชอาณาจกัรไทยและกระทรวงท่ีดนิ โครงสร้างพ้ืนฐาน การขนสง่
และการท่องเท่ียวแห่งญ่ีปุ่น ดา้นระบบราง เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 
2558 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 3. บันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่ง 
ราชอาณาจกัรไทยและกระทรวงท่ีดนิ โครงสร้างพ้ืนฐาน การขนสง่ 
และการท่องเท่ียวแห่งญี่ปุ่น ด้านระบบราง ตามเส้นทางระเบียง
เศรษฐกิจด้านใต้ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ณ กรุงโตเกียว 
ประเทศญี่ปุ่น
 4. บันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่ง 
ราชอาณาจกัรไทยและกระทรวงท่ีดนิ โครงสร้างพ้ืนฐาน การขนสง่
และการท่องเท่ียวแห่งญ่ีปุ่น ดา้นระบบราง และดา้นความปลอดภัย
ทางถนน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559 ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 5. บันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่ง 
ราชอาณาจกัรไทย และกระทรวงท่ีดนิ โครงสร้างพืน้ฐาน การขนสง่
และการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น ด้านระบบราง เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 
2560 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

 ความร่วมมือด้านคมนาคม
 ไทย - สาธารณรัฐเกาหลี
 ความตกลงว่าด้วยการต่ออายุบันทึกความเข้าใจ 
ว่าด้วยความร่วมมือระบบรางระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่ง 
ราชอาณาจักรไทยและกระทรวงท่ีดิน โครงสร้างพ้ืนฐาน และการขนส่ง 
แห่งสาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ณ กรุงเทพฯ 
ประเทศไทย

 ความร่วมมือด้านคมนาคม
 ไทย - เยอรมนี
 แถลงการณ์ร่วมแสดงเจตจำานงว่าด้วยการพัฒนา 
ความร่วมมือด้านรถไฟ ระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่ง 
ราชอาณาจักรไทยและกระทรวงคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน
ดิจิทัลแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 
2559 ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
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