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เพ�่อความสุขของคนไทยทุกคน

More Info

4 ปีกระทรวงคมนาคม

ภายใต้การนำ�ของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เราทำ�เพื่อความสุขของประชาชน เราเริ่ม เราเร่ง ด้วยความตั้งใจ แก้ ไข
ด้วยความแน่วแน่ เราเชื่อมโยง เราเติมเต็ม โครงข่ายคมนาคมจากต้นน้ำ�
ถึงปลายน้ำ� เปิดมิติใหม่ของเส้นทางคมนาคมให้มีความเชื่อมโยงต่อเนื่อง
ทุกรูปแบบ เพือ่ การเดินทางทีส่ ะดวก ปลอดภัย ทัว่ ถึง เพือ่ คุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ความอยู่ดีกินดี และความสุขของคนไทยทั่วทั้งประเทศ
กระทรวงคมนาคมได้ เ สนอยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565
เป็นแผนยุทธศาสตร์ 8 ปี ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อเป็นการพัฒนา
โครงข่ายคมนาคมทัง้ หมด 5 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาโครงข่ายรถไฟ
ระหว่างเมือง การพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะเพื่อแก้ไข
ปัญหาการจราจร การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเพื่อเชื่อมโยง
ฐานการผลิตทีส่ �ำ คัญและเชือ่ มโยงกับประเทศเพือ่ นบ้าน การพัฒนา
โครงข่ายการขนส่งทางน้ำ� และการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถการขนส่งทางอากาศ
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แผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว จะช่วยเพิ่ม
ขี ด ความสามารถด้ า นการแข่ ง ขั น ของประเทศไทย ช่ ว ยให้
การคมนาคมขนส่งสะดวก รวดเร็วขึน้ พีน่ อ้ งประชาชนมีคณุ ภาพชีวติ
ที่ ดี ขึ้ น ทั้ ง นี้ จะเป็ น การส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพทางเศรษฐกิ จ
ของประเทศ และเป็นการเชือ่ มโยงไปสูเ่ ศรษฐกิจในภูมภิ าคอีกด้วย
ผมได้ก�ำ ชับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องให้การดำ�เนินงานนัน้ ต้องเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส การจัดสรรงบประมาณประจำ�ปี
ต้องทำ�ตามแผนงานและต่อเนื่อง

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

กระทรวงคมนาคมได้สนองรับนโยบาย
ของรัฐบาล ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ของประเทศไทยให้เป็นหนึ่งในอาเซียน

การพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางราง
ทางน้ำ� และทางอากาศให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ และเชื่อมโยง
ไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก
และปลอดภัยในการเดินทางและขนส่งสินค้า ให้ผู้ที่อยู่ห่างไกล
สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการด้านคมนาคม
ขนส่งอย่างเท่าเทียม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี รายได้ที่ดี ประชาชน
มีความสุข ประเทศไทยพร้อมสำ�หรับการแข่งขันในเวทีเศรษฐกิจ
รองรับการเป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมขนส่งของภูมิภาค
อาเซียน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยง

และครอบคลุมเป็นอันดับหนึ่งของภูมิภาคอาเซียน
จำ � เป็ น ต้ อ งมองในภาพรวม ต้ อ งอาศั ย ความแน่ ว แน่
และแรงสนับสนุนส่งเสริมจากทั้งรัฐบาลและประชาชน รวมถึง
การฟันฝ่าอุปสรรคและข้อจำ�กัด การคิดนอกกรอบ การหาวิธีการ
ใหม่ๆ เช่น การปรับปรุงกฎหมาย การกระชับขัน้ ตอนกระบวนการ
ดำ�เนินงาน รวมถึงการร่วมมือกับภาคเอกชนและประชาชน เพือ่ ให้
เกิดการมีส่วนร่วมที่จะส่งเสริมการพัฒนาให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ โดยต้องรักษามาตรฐานความโปร่งใสและ
การยอมรับของประชาชนไว้ให้ได้

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
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พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ด้วยความจริงใจ ด้วยหัวใจที่เข้มแข็งของรัฐบาล
รั ฐ บาลภายใต้ ก ารนำ � ของ พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา ให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ
การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ เพือ่ ให้ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี โดยต้นทุนโลจิสติกส์ถอื เป็นปัจจัย
สำ�คัญที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
รัฐบาลจึงให้ความสำ�คัญต่อการลดต้นทุนโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยผลักดันการพัฒนา
ระบบขนส่งทีม่ ปี ระสิทธิภาพและมีตน้ ทุนการขนส่งทีถ่ กู ลง ได้แก่ การขนส่งในระบบราง และการขนส่งทางน้�ำ ภายในปี 2557 ประเทศไทย
มีต้นทุนโลจิสติกส์ มูลค่ารวม 1,876.7 พันล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) หลังจาก
ที่รัฐบาลได้ดำ�เนินนโยบายลดต้นทุนทางโลจิสติกส์ ส่งผลให้ในปี 2559 ประเทศไทยมีสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ลดลง คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 13.9 ของ GDP
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นอกจากนั้น ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ซึ่งจัดทำ�โดย 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
เชือ่ มโยงการเดินทางและการขนส่งสินค้าอย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย จากต้นน้�ำ ถึงปลายน้�ำ
จากบ้ า นถึ ง ที่ ห มาย จากแหล่ ง ผลิ ต สู่ แ หล่ ง การค้ า กระตุ้ น เศรษฐกิ จ เพื่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต
และความสุขของประชาชน
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motorway) และโครงการทางพิเศษ
เชื่อมโยงระบบการเดินทางสาธารณะเข้าด้วยกัน และเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motorway)
กว่า 19 ปี ทีป่ ระเทศไทยมีทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเปิดให้บริการเพียง 2 สาย รวมระยะ 146 กม. ด้วยการผลักดันของรัฐบาล
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.)
เพิม่ โครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเป็น 470 กม. ครอบคลุม 13 จังหวัด โดยมีเป้าหมายเปิดให้บริการทัง้ ระบบภายในปี 2563
และเร่งรัดการจัดทำ�รายงานการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) 4 สาย ระยะทางรวม 324 กม.
(1) สายนครปฐม - ชะอำ�
(2) สายหาดใหญ่ - ชายแดนไทย/มาเลเซีย
(3) ทางยกระดับอุตราภิมุข ช่วงรังสิต - บางปะอิน
(4) ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ ช่วงกรุงเทพมหานครฯ - มหาชัย
ช่วยลดต้นทุนการขนส่งและโลจิสติกส์ รองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดต่างๆ แบ่งเบา
การจราจรจากทางหลวงที่มีปริมาณการจราจรสูง แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด ให้ประชาชนผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกและปลอดภัย
ตลอดการเดินทาง

โครงการทางพิเศษ
จากเดิมมีโครงข่ายทางพิเศษ รวม 7 โครงการ ระยะทาง
208 กม. เปิดให้บริการทางพิเศษเพิม่ ขึน้ 1 โครงการ คือ ทางพิเศษ
ศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ระยะทาง 16.7 กม.
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 เพื่อแบ่งเบาปริมาณการจราจร
ฝั่งธนบุรี พื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตก และจังหวัดใกล้เคียง
ให้สามารถเดินทางได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
อนุมัติดำ�เนินการทางพิเศษพระราม 3 - ดาวคะนอง วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ระยะทาง 18.7 กม.
เชือ่ มโยงโครงข่ายทางพิเศษให้สามารถรองรับการเดินทางระหว่าง
พื้นที่ชั้นนอกและพื้นที่ชั้นในกรุงเทพฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งช่วยแบ่งเบาปัญหาจราจรติดขัดบนถนนพระรามที่ 2
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเริ่มการก่อสร้าง
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559

เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงและทางหลวงชนบท
เราใช้เวลา 4 ปี ขยายทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานทางหลวงและทางหลวงชนบท (ขยายเป็น 4 ช่องจราจรขึ้นไป)
ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูง ได้ถึง 59 โครงการ รวมระยะทาง 1,049.75 กม. คิดเป็นระยะทางถึง 1 ใน 4 ของการดำ�เนินการ
ในช่วง 22 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2535 - 2557 ระยะทาง 4,271 กม.) โดยมีโครงการสำ�คัญ ได้แก่
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 ช่วงแยกน้�ำ กระจาย - สามแยกทุง่ หวัง ระยะทาง
4.84 กม.
• ทล. 4 ช่วงภูเก็ต - พังงา - กระบี่ - ตรัง - พัทลุง
(รวม อ.ห้วยยอด - นครศรีธรรมราช) ช่วงพังงา - กระบี่ ตอน 3
(ทับปุด - อ่าวลึก) ระยะทาง 31.80 กม.
เส้นทางไปสู่ภาคเหนือ
• ทล. 101 และ 103 ช่วงนครสวรรค์ - พิษณุโลก - น่าน/อ.งาว โครงข่ายอื่นๆ รวมระยะทาง 129.55 กม. ประกอบด้วย
ระยะทาง 41.53 กม. ประกอบด้วย
1) ทล. 401 ช่วงสุราษฎร์ธานี - พังงา ตอน แยก ทล. 41 1) ทล. 103 ช่วง อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน 2 ระยะทาง บรรจบ ทล. 415 ตอน 2 ระยะทาง 20.79 กม.
20.00 กม.
2) ทล. 4 ช่วงชุมพร - ระนอง ตอน 2 ระยะทาง 23.50 กม.
2) ทล. 101 ช่วง อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน 3 ระยะทาง
3)
ทล. 101 ช่วงสุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน1 ระยะทาง 6.00 กม.
12.60 กม.
ทล. 201 ช่วง อ.แก้งคร้อ - อ.ชุมแพ ตอน อ.แก้งคร้อ 3) ทล. 101 ช่วง อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน ผาหมู - ปางยาว อ.ภูเขียว4)ระยะทาง
23.638
ระยะทาง 8.93 กม.
5)
ทล.
4
ช่
ว
งชุมพร - ระนอง ตอน 4 ระยะทาง 32.45 กม.
เส้นทางเชื่อมตะวันออก - ตะวันตก (Upper East-West
6) ทล. 101 ช่วงสุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน เตว็ดนอก Corridor)
เกาะตาเลี
้ยง ระยะทาง 6.22 กม.
• ทล. 12 ช่วง อ.แม่สอด - ตาก - สุโขทัย - พิษณุโลก 7)
ทล. 4 ช่วงชุมพร - ระนอง ตอน ทรายแดง - บางนอน
มุกดาหาร ระยะทาง 250.55 กม. ประกอบด้วย
1) ทล. 12 ช่วงตาก - อ.แม่สอด ตอน 3 ระยะทาง 24.625 กม. ระยะทาง 17.75 กม.
2) ทล. 12 ช่วงตาก - อ.แม่สอด ตอน 4 ระยะทาง 26.451 กม.
เดินหน้าประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน
3) ทล. 12 ช่วง อ.หล่มสัก - อ.น้ำ�หนาว ตอน 1 ระยะทาง
การท่องเทีย่ ว และเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางถนนของ
11.00 กม.
4) ทล. 12 ช่วงกาฬสินธุ์ - บรรจบ ทล.12 (บ.นาไคร้) ตอน 2 อาเซียน โดยก่อสร้างสะพานเชื่อมประเทศเพื่อนบ้าน จากเดิม
จำ�นวน 8 สะพาน เปิดให้บริการเพิ่มเติม 2 สะพาน ได้แก่
ระยะทาง 71.436 กม.
• สะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา แห่งที่ 2 (สะพาน
5) ทล. 12 ช่วงนาไคร้ - อ.คำ�ชะอี (แก้แนวใหม่) ระยะทาง
แม่น�ำ้ เมย) อ.แม่สอด จ.ตาก
36.31 กม.
6) ทล. 12 ช่วง อ.หล่มสัก - อ.คอนสาร ตอน น้ำ�ดุก • โครงการพัฒนาทางหลวงเชื่อมโยง อ.อรัญประเทศ อ.คอนสาร ระยะทาง 81.04 กม.
ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน - สตึงบท)
• ทล. 225 ช่วงนครสวรรค์ - ชัยภูมิ - มหาสารคาม ร้อยเอ็ด - อุบลฯ - ช่องเม็ก ช่วงนครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน 1
เปลีย่ นถนนลูกรัง เป็นถนนลาดยาง ส่งความสุขถึงทุกพืน้ ที่
ระยะทาง 5.00 กม.
ทั่วประเทศ ระยะทางรวม 3,365 กม. ก่อสร้างถนนเพื่อสนับสนุน
เส้นทางไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการหลวงและโครงการพระราชดำ�ริ 93 สาย ระยะทางรวม
• ทล. 24 และ 304 ช่วง อ.สัตหีบ - อ.พนมสารคาม - 606 กม. ก่อสร้างสะพานชุมชนในภูมิภาค จำ�นวน 193 สะพาน
อ.กบินทร์บรุ ี - อุบลฯ - มุกดาหาร ระยะทาง 132.91 กม. ประกอบด้วย สร้างความสุขให้ประชาชนในท้องถิ่นกว่า 73,300 ครัวเรือน
1) ทล. 304 ช่วง อ.กบินทร์บุรี - อ.วังน้ำ�เขียว ตอน 3
ระยะทาง 11.365 กม.
ยกระดับความปลอดภัยทางถนน
2) ทล. 304 ช่วง อ.กบินทร์บุรี - อ.ปักธงชัย (ทางเชื่อม
เราใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมยกระดับด้านวิศวกรรม
ผืนป่า) ระยะทาง 3.00 กม.
ความปลอดภั ย ทางถนน โดยร่ ว มมื อ กั บ กระทรวงที่ ดิ น
3) ทล. 24 ช่วง อ.ปราสาท - อ.ขุขันธ์ - แยก ทล. 2085 โครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง และการท่องเที่ยวญี่ปุ่น ปรับปรุง
ตอน 1 ระยะทาง 35.00 กม.
ทุ ก จุ ด เสี่ ย งอุ บั ติ เ หตุ บ นทางหลวงสายหลั ก ด้ ว ยการติ ด ตั้ ง
4) ทล. 24 อ.ขุนหาญ - แยก ทล. 2085 ระยะทาง 31.80 กม. ป้ า ยเตื อ น/ป้ า ยแนะนำ � ขนาดใหญ่ ชั ด เจน ปรั บ ปรุ ง ความสู ง
5) ทล. 24 ช่วง อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน อ.ปราสาท - ของแท่งแบ่งช่องจราจร (Barrier) ทาสีกันถนนลื่น ทาสีถนน
กระเทียม ระยะทาง 26.44 กม.
6) ทล. 24 ช่วง อ.ปราสาท - อ.สังขะ ตอน กระเทียม - เตื อ นให้ ล ดความเร็ ว ในเส้ น ทางที่ มี พื้ น ที่ จุ ด เสี่ ย ง นำ � ร่ อ ง
4 จังหวัด ได้แก่ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ขอนแก่น และสุพรรณบุรี
อ.สังขะ ระยะทาง 25.30 กม.
• ทล. 408 ช่วงสุราษฎร์ธานี - นครศรีธรรมราช - อ.หาดใหญ่ แทนความปรารถนาดีให้คนไทยมีความปลอดภัยบนถนนทุกสาย
(รวมสงขลา - อ.จะนะ) ระยะทาง 39.14 กม. ประกอบด้วย ที่เดินทางและได้ขยายการดำ�เนินการไปสู่ทั่วประเทศในขณะนี้
One Transport for All
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เรา ยกระดับการเดินทาง
และชีวิตในเมือง

กระทรวงคมนาคม “เพิม่ ” ทางเลือกใหม่ของการเดินทางในเขตเมือง ด้วย “รถไฟฟ้า”
พร้อมกับพัฒนาโครงข่ายการเดินทางทางถนนและทางน้ำ�ให้เชื่อมต่อกันอย่างสะดวกฉับไว
รองรั บ ได้ ทุ ก การเดิ น ทาง แก้ ปั ญ หาการจราจรติ ด ขั ด ในเขตเมื อ ง โดยเฉพาะกรุ ง เทพฯ
และปริมณฑล รวมถึงหัวเมืองใหญ่ในภูมิภาค ยกระดับการเดินทางและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน เดินหน้าสู่การแก้ปัญหาการจราจรอย่างยั่งยืน
พัฒนารถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

นับจากปี 2542 ที่ประเทศไทยเปิดให้บริการรถไฟฟ้า
2 สายแรก ระยะทาง 23.5 กม. จนถึงปี 2557 เรามีเส้นทาง
รถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเพียง 62.5 กม.
ด้วยความมุ่งมั่นของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
เดินหน้าผลักดันเร่งรัดโครงการเดิมทีอ่ ยูร่ ะหว่างก่อสร้าง อนุมตั ใิ ห้
ดำ�เนินโครงการรถไฟฟ้าสายใหม่อกี 5 โครงการ และเสนอเพิม่ เติม
อีก 4 โครงการ เพิม่ โครงข่ายรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
เป็นระยะทาง 464 กม.
เปิดให้บริการรถไฟฟ้าเพิ่มเติม 2 โครงการ
ระยะทางรวม 24 กม. ได้แก่
• สายฉลองรัชธรรม ช่วงบางใหญ่ - เตาปูน จำ�นวน
		 16 สถานี เปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559
• สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สำ�โรง จำ�นวน 1 สถานี
		 เปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560
อยู่ระหว่างเร่งรัดก่อสร้าง 5 โครงการ
ระยะทางรวม 105.8 กม. ได้แก่
• สายสีน้ำ�เงิน ช่วงหัวลำ�โพง - 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 - สำ�โรง
• สายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ - พญาไท - มักกะสัน 		 หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ - หัวลำ�โพง
อยู่ ร ะหว่ า งเตรี ย มการประกวดราคา 1 โครงการ
ระยะทาง 25.9 กม. คือ
• สายสีม่วง (ใต้) ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ
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ผลงาน

4 ปี กระทรวงคมนาคม เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน

อยู่ระหว่างนำ�เสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ
จำ�นวน 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

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
เปดตัวบัตรโดยสารรวม หรือ “บัตรแมงมุม”
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561
ณ สถานีรถไฟฟาเตาปูน

เปดใชบร�การ “บัตรแมงมุม” วันที่ 23 มิถุนายน 2561
เมื่ อ วั น ที่ 22 มิ ถุ น ายน 2561 กระทรวงคมนาคม เป ด ตั ว “บั ต รแมงมุ ม ” บั ต รโดยสาร
ที่นําระบบตั๋วรวมมาใชในการใหบริการ ใหประชาชนสามารถเดินทางโดยระบบขนสงมวลชน ทั้งรถไฟฟา
รถประจํ า ทาง และเรื อ โดยสารได อ ย า งสะดวกและรวดเร็ ว ครอบคลุ ม ทุ ก รู ป แบบการเดิ น ทาง
ดวยบัตรเพียงใบเดียว พรอมเปดใหใชบริการกับระบบรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีนา้ํ เงิน)
และสายฉลองรั ช ธรรม (MRT สายสี ม  ว ง) ได ใ นวั น ที่ 23 มิ ถุ นายน 2561 และสามารถใช บั ต ร
กับรถโดยสารประจําทางขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพและรถไฟฟาแอรพอรต เรล ลิงก ไดใน
เดือนตุลาคม 2561 พรอมเตรียมขยายการเชื่อมตอไปยังระบบขนสงมวลชนตางๆ ตอไป

ขยายโครงข่ายรถไฟฟ้า
กระจายความสุขทุกมุมเมือง
ลดระยะเวลาเดินทาง
เพิ่มความสุขให้ประชาชน

นอกจากนัน้ กระทรวงคมนาคมยังได้ค�ำ นึงถึงความสะดวกในการเชือ่ มต่อการเดินทางกับรถไฟฟ้า เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่ง
สาธารณะ การก่อสร้างอาคารลานจอดรถยนต์ เพือ่ เป็นจุดจอดแล้วจร (Park & Ride) พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยตลอดแนวเส้นทาง
รถไฟฟ้า โดยดำ�เนินการในห้วงรัฐบาลนี้ ได้แก่ สายฉลองรัชธรรม จำ�นวน 5 แห่ง รองรับรถได้มากกว่า 4,900 คัน พร้อมเดินหน้า
ดำ�เนินการตามแผนแม่บทจุดจอดแล้วจรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อรองรับรถไฟฟ้าสายอื่นๆ ที่จะเปิดให้บริการในอนาคต
การปรับปรุงโฉมใหม่ขบวนรถ “รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ 4 ขบวน” ให้มีที่นั่งผู้โดยสารและราวจับเพิ่มขึ้น สามารถรองรับ
จำ�นวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นได้เฉลี่ยกว่า 10,500 คนต่อวัน ภายใต้มาตรฐานด้านความปลอดภัยระดับสากล
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ก่อสร้างถนนและสะพานเพื่อแก้ ไขปัญหาการจราจรในปริมณฑลและภูมิภาค

เชือ่ มต่อเติมเต็มโครงข่ายถนน เพือ่ แก้ปญั หาการจราจรในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงจังหวัดสำ�คัญในภูมภิ าค เพิม่ ศักยภาพ
ในการเดินทางให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์

โครงการแก้ ไขปัญหาการจราจรในกรุงเทพฯ
และปริมณฑล โครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
• สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์
• โครงการถนนเชือ่ มถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก
		 (แนวตะวันออก - ตะวันตก)
• ทางต่างระดับบริเวณจุดตัดถนนราชพฤกษ์กับ
		 ถนนกัลปพฤกษ์
• โครงการขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ 2 (ตอนที่ 2)
		 (ซ.จรัญสนิทวงศ์ 13 - คลองมหาสวัสดิ์)
• ถนนสาย ง ถนนไสวประชาราษฎร์ (ถนนวัดคลองสี่)
		 ผังเมืองรวมเมืองคูคต จ.ปทุมธานี
โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
• โครงการถนนเชือ่ มถนนราชพฤกษ -์ ถนนกาญจนาภิเษก
		 (แนวเหนือ - ใต้)
• โครงการขยายถนนกัลปพฤกษ์
• โครงการขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ 2 (ตอนที่ 3)
		 (คลองมหาสวัสดิ์ - ทล. 345)
• ถนนสาย ปท. 3004 แยก ทล. 305 - บ.ลำ�ลูกกา อ.ธัญบุรี
		 จ.ปทุมธานี

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ตรวจโครงการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 290
ด้านทิศเหนือ ตอนที่ 2 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2561

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ตรวจโครงการก่อสร้างถนนสาย ก ผังเมืองรวมหนองคาย เมือ่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561

การก่อสร้างโครงการถนนเชือ่ มถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ - ใต้)

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม ตรวจความพร้อมการดำ�เนินงาน โครงการแก้ไขปัญหาจราจรและลดอุบตั เิ หตุ
อาคารควบคุมและอำ�นวยการจราจรทางลอดฟ้าฮ่าม เมือ่ วันที่ 8 มิถนุ ายน 2561
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โครงการแก้ ไขปัญหาการจราจรในส่วนภูมิภาค
โครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
• ถนนสาย ฉ ผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา
		 จ.นครราชสีมา
• ทางลดระดับบริเวณแยกถนนสุขมุ วิท - 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

ก่อสร้างท่าเทียบเรือโดยสารในแม่น้ำ�เจ้าพระยา

ยกระดับท่าเรือโดยสารสาธารณะให้เป็น “สถานีเรือ” ด้วย
การปรับปรุงท่าเรือโดยสารในแม่น�้ำ เจ้าพระยา 17 แห่ง เพือ่ ส่งมอบ
ความสะดวก ปลอดภัย ให้ประชาชน โดยในปัจจุบันดำ�เนินการ
แล้วเสร็จครบทุกแห่ง ได้แก่ ท่าเรือสมุทรปราการ ท่าเรือบาง
หัวเสือ ท่าเรือบางกะเจ้านอก ท่าเรือสาทร ท่าเรือสี่พระยา ท่าเรือ
กรมเจ้าท่า ท่าเรือดินแดง ท่าเรือราชวงศ์ ท่าเรือสะพานพุทธ
ท่าเรือราชินี ท่าเรือท่าเตียน ท่าเรือท่าช้าง ท่าเรือพรานนก ท่าเรือ
เทเวศร์ ท่าเรือเกียกกาย ท่าเรือเขียวไข่กา และท่าเรือพระราม 5

พัฒนาระบบขนส่งมวลชนในเมืองหลักของภูมิภาค
กระจายความสุขสู่ทุกภูมิภาค เดินหน้าโครงการระบบ
ขนส่งมวลชน จ.ภูเก็ต จ.เชียงใหม่ และ จ.นครราชสีมา โดยใช้
มาตรการเร่งรัดโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
(PPP Fast Track) และขยายผลสู่ จ.ขอนแก่น จ.พิษณุโลก และ
จ.อุดรธานี ในระยะถัดไป เพือ่ แก้ปญั หาจราจรอย่างเป็นระบบและ
ยัง่ ยืน เกิดการเชือ่ มต่อและอำ�นวยความสะดวกในการเดินทางของ
ประชาชน นักธุรกิจ และนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งอุตสาหกรรม
และแหล่งท่องเที่ยว
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เรา พัฒนาระบบรางต่อเนื่อง
ปรับปรุงทางเดิม เพิ่มเติมทางใหม่
ยกระดับการให้บริการ

สิ้นสุดการรอคอย 117 ปี รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา “สร้างประวัติศาสตร์
หน้าใหม่” ของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางราง ให้เป็นโครงข่ายหลักของประเทศ
ทีม่ คี วามสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัด กำ�หนดเวลาได้ อำ�นวยความสะดวกในการเดินทาง
และการขนส่งสินค้าไปสู่ทุกภูมิภาค
เร่งรัดพัฒนารถไฟทางคู่

รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เร่งรัดพัฒนารถไฟทางคู่ จากเดิมมีเพียง 359 กม. เร่งรัดโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง
1 สายทาง อนุมัติให้ดำ�เนินการเพิ่มเติม 6 สายทาง รวมทั้งสานต่อโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่อีก 9 สายทาง เพื่อให้ประเทศไทย
มีโครงข่ายรถไฟทางคู่เพิ่มขึ้นเป็น 3,528 กม. ส่งผลให้สัดส่วนโครงข่ายรถไฟทางคู่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9 เป็นร้อยละ 68 จากโครงข่าย
รถไฟทั้งหมดของประเทศ

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการรถไฟทางคู่ระยะเร่งด่วน จำ�นวน 5 เส้นทาง
พร้อมด้วยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
และนายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560

เร่งรัดโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง
จำ�นวน 1 โครงการ
ช่วงฉะเชิงเทรา - แก่งคอย ระยะทาง 106 กม.
ดำ�เนินการอนุมัติ/เริ่มต้นก่อสร้าง ในปี 2558 - 2560
จำ�นวน 6 โครงการ
1. ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น ระยะทาง 187 กม.
2. ช่วงประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร ระยะทาง 167 กม.
3. ช่วงลพบุรี - ปากน้ำ�โพ ระยะทาง 148 กม.
4. ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ ระยะทาง 132 กม.
5. ช่วงนครปฐม - หัวหิน ระยะทาง 169 กม.
6. ช่วงหัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 90 กม.
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อยู่ระหว่างนำ�เสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ
จำ�นวน 9 โครงการ
1. ช่วงปากน้ำ�โพ - เด่นชัย ระยะทาง 285 กม.
2. ช่วงชุมทางถนนจิระ - อุบลราชธานี 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.

ขยายโครงข่าย
ทางรถไฟหลัก
ของประเทศ ที่มีความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัด
กำ�หนดเวลาได้
โครงการรถไฟทางคู่ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง
โครงการรถไฟทางคู่ที่ดำ�เนินการอนุมัติ/
เริ่มต้นก่อสร้าง ในปี 2558 - 2560
โครงการรถไฟทางคู่ที่อยู่ระหว่างนำ�เสนอ
คณะรัฐมนตรีอนุมัติ
โครงการรถไฟความเร็วสูง
โครงข่ายรถไฟเชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้าน
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ก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง

นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทย กับการเดินหน้าก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย
ในการเดินทางและการขนส่งสินค้า
1. เริ่มดำ�เนินการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงในภูมิภาค ช่วงกรุงเทพฯ - หนองคาย ระยะที่ 1 (กรุงเทพฯ - นครราชสีมา)
ระยะทาง 252 กม. ภายใต้ความร่วมมือกับรัฐบาลแห่งอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560
2. ร่วมมือกับญี่ปุ่นศึกษาวิเคราะห์โครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ระยะทาง 672 กม. (ตั้งเป้าดำ�เนินการ
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
รัฐบาลมีนโยบายที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตในการ
เดินทางด้วยรถไฟของประชาชนให้มีความสะดวกสบาย สะอาด
และปลอดภัยยิง่ ขึน้ โดยการปรับปรุงขบวนรถไฟชัน้ 3 ในระยะแรก
จำ � นวน 20 คั น เพื่ อ มอบเป็ น ของขวั ญ ให้ แ ก่ ป ระชาชน
ช่วงเทศกาลปี ใหม่ 2559 โดยเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559
นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีเปิดเดินรถโดยสารชั้น 3
ที่ปรับปรุงใหม่ ปัจจุบัน รฟท. ได้ดำ�เนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ
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

ปรับปรุงคุณภาพบริการรถไฟ

ให้ บ ริ ก ารขบวนรถโดยสารรุ่ น ใหม่ จำ � นวน 115 คั น
เพื่อปรับปรุงการให้บริการในการเดินทางที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น
แก่ประชาชน โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดเดินขบวน
รถโดยสารรุ่นใหม่เที่ยวปฐมฤกษ์ เส้นทางกรุงเทพฯ - นครปฐม
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมกับนายกฤษณะ ละไล สาธิตการใช้งานรถไฟสำ�หรับคนพิการ
ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560
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เรา เปิด Gateway ทางน้ำ�

เพื่อสนับสนุนระบบเศรษฐกิจไทย

จากดำ�ริรัฐบาล สู่การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางน้�ำ ขยายน่านน้�ำ ไทยสู่สากล
ยกระดับการเดินทาง การท่องเที่ยว และการขนส่งทางน้ำ�ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เปิดเส้นทาง
การเดินเรือเฟอร์รเี่ ชือ่ มโยงสองฝัง่ อ่าวไทย พัฒนาท่าเรือแหลมฉบังให้เทียบชัน้ ท่าเรือระดับโลก
เพิ่มประสิทธิภาพการเดินเรือ ด้วยการขุดลอกร่องน้ำ� สร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังและป้องกัน
การกัดเซาะ
เพิ่มประสิทธิภาพการเดินเรือทั้งลำ�น้ำ�ภายในประเทศและชายฝั่งทะเล เพื่อให้การคมนาคมขนส่งทางน้ำ�เป็นทางเลือกสำ�คัญ
ในการเดินทาง การท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้า ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย สนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ของประเทศในภาพรวม

โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง
(Single Rail Transfer Operator: SRTO)

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 เห็นชอบให้ดำ�เนินการก่อสร้างทางรถไฟและใช้เครื่องมือยกขนชนิดปั้นจั่น
เดินบนรางโดยมีวิสัย สามารถรองรับปริมาณตู้สินค้าจำ�นวน 2.0 ล้าน ทีอียู/ปี กำ�หนดแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ในปี 2561

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำ�เนินงานโครงการก่อสร้างท่าเรือ
แหลมฉบัง ระยะที่ 3 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561

โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือชายฝัง่
(ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม
2558 เห็นชอบให้ดำ�เนินโครงการ เพื่อรองรับเรือ
ชายฝั่งขนาดระวางบรรทุก 3,000 เดทเวทตัน รองรับ
ตู้สินค้าได้สูงสุดถึง 300,000 ทีอียู/ปี กำ�หนดแล้วเสร็จ
และเปิดดำ�เนินการในปี 2561
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ผลงาน

4 ปี กระทรวงคมนาคม เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน

โครงการพัฒนาท่าเรือเฟอร์รี่เชื่อมโยง
อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก
และฝั่งตะวันตก

• ให้ บ ริ ก ารเดิ น เรื อ เฟอร์ รี่ เ ฉพาะสำ � หรั บ ผู้ โ ดยสาร
โดยเส้นทางแรกที่ให้บริการ คือ เส้นทางพัทยา - หัวหิน เปิดให้
บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560
• โครงการพัฒนาท่าเรือเฟอร์รี่เชื่อมโยงอ่าวไทยตอนบน
ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก ระยะยาว (การพัฒนาท่าเรือเฟอร์รี่)
เพื่อการพัฒนาเส้นทางเรือเฟอร์รี่สำ�หรับขนส่งผู้โดยสาร รถยนต์
และรถบรรทุก อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ

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

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งทางน้ำ�
(ขุดลอกร่องน้ำ�เขื่อนป้องกันตลิ่งพัง เขื่อนป้องกันการกัดเซาะ)

• ขุดลอกและบำ�รุงรักษาร่องน้ำ� เพื่อพัฒนาและบำ�รุงรักษาร่องน้ำ�ให้สามารถใช้งานได้ตลอดทั้งปี บรรเทาปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย
รวมทั้งสนับสนุนการขนส่งทางน้ำ�ทั้งภายในประเทศ และชายฝั่งทะเล ตลอด 4 ปี ดำ�เนินการได้ 508 ร่องน้ำ� ปริมาณเนื้อดินที่ขุดลอก
34.56 ล้านลูกบาศก์เมตร
• พัฒนาเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง 54 แห่ง เพื่อแก้ไขปัญหาตลิ่งพังที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้เป็นการถาวร และเป็นการป้องกันทรัพย์สิน
ของทางราชการและประชาชน มิให้เกิดความเสียหายจากปัญหาตลิ่งพัง รวมทั้งรักษาสภาพแม่น้ำ�ตามธรรมชาติให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์
สามารถใช้ประโยชน์ในการขนส่งทางน้ำ� การระบายน้ำ� และอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• พัฒนาโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 42 แห่ง ใน 4 ปี เพื่อลดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง อันจะเป็นการรักษาสภาพ
ชายฝั่งทะเลให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงภาครัฐ ส่งผลให้สามารถ
นำ�ทรัพยากรที่ต้องสูญเสียไปจากการกัดเซาะชายฝั่ง มาใช้พัฒนาประเทศในด้านอื่นๆ ต่อไป
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เรา เปิดห้วงอากาศ
ให้เป็นโอกาสสำ�หรับทุกคน

เรานำ�ท้องฟ้ามาใกล้มอื พร้อมเปิดห้วงอากาศให้เป็นประตูแห่งโอกาสในการเดินทาง
การค้ า การลงทุ น และการท่ อ งเที่ ย ว ด้ ว ยการพั ฒ นาระบบขนส่ ง ทางอากาศ
ให้ ส ามารถเชื่ อ มไทย เชื่ อ มโลก ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ปลอดภั ย สร้ า งความมั่ น คงและมั่ ง คั่ ง
ได้อย่างไร้ขีดจำ�กัด พร้อมให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค
เพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลัก

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร จากเดิม 45 ล้านคนต่อปี เป็น 60 ล้านคนต่อปี ซึ่งตามแผนมีกำ�หนดเปิด
ให้บริการได้เต็มระบบประมาณเดือนพฤศจิกายน 2564 ปัจจุบันมีความคืบหน้างานก่อสร้างในส่วนของอาคารเทียบเครื่องบินรอง
หลังที่ 1 (ใต้ดิน) ลานจอดอากาศยาน อุโมงค์ด้านทิศใต้ และงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ส่วนงานอื่นๆ ได้แก่ อาคารเทียบเครื่องบิน
รองหลังที่ 1 (ชั้น 2 - 4) งานก่อสร้างส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้าง และส่งมอบพื้นที่
เพื่อเริ่มดำ�เนินการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559

ทั้ ง นี้ รั ฐ บาลได้ เ ลื อ กโครงการพั ฒ นาท่ า อากาศยาน
สุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 ให้เป็นโครงการต้นแบบในการใช้ระบบ
Construction Sector Transparency Initiative (CoST) โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อยกระดับมาตรฐานความโปรงใส่เสมอ และ
การตรวจสอบโครงการก่อสร้างของภาครัฐ โดยมีกลไกการเปิดเผย
ข้อมูลพื้นฐานในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงาน
นอกจากนี้ ยังมีแผนดำ�เนินการก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร
หลังที่ 2 เพือ่ ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ให้ ส ามารถรองรั บ ผู้ โ ดยสารได้ เ พิ่ ม ขึ้ น อี ก 30 ล้ า นคนต่ อ ปี
รวมทั้งโครงการก่อสร้างทางวิ่งขึ้นลง (Runway) ที่ 3 ความยาว
3,700 เมตร เพื่อเติมเต็มศักยภาพของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ให้รองรับปริมาณผู้โดยสารและสินค้าที่เพิ่มขึ้น พร้อมพัฒนา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้เป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค
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4 ปี กระทรวงคมนาคม เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 2
เปิดให้บริการอาคารผูโ้ ดยสาร อาคาร 2 สำ�หรับเป็นอาคาร
ผู้โดยสารภายในประเทศ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ปัจจุบัน
มีศักยภาพรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้น จากเดิม 18.5 ล้านคนต่อปี
เป็น 30 ล้านคนต่อปี
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3
เริ่มดำ�เนินการในช่วงปี 2560 - 2568 โดยจะพัฒนาเพื่อ
รองรับปริมาณผู้โดยสารได้ 40 ล้านคนต่อปี รองรับเที่ยวบิน
40 - 50 เที่ยวบินต่อชั่วโมง ซึ่งจะเติมศักยภาพภายในพื้นที่ของ
ท่าอากาศยานดอนเมือง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำ�เนินการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปีงบประมาณ
2563

ปรับปรุงท่าอากาศยานภูมิภาค

ขยายและปรับปรุงท่าอากาศยานภูมิภาค แก้ไขปัญหาท่าอากาศยานเดิมที่แออัด ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้รองรับ
การเดินทางทางอากาศทีเ่ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 28 ต่อปี เพิม่ โอกาสในการสร้างรายได้จากการเดินทางท่องเทีย่ ว และกระจายความเจริญสูภ่ มู ภิ าค
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต
เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการรองรับผูโ้ ดยสาร จากเดิม
6.5 ล้านคนต่อปี เป็น 12.5 ล้านคนต่อปี โดยได้ด�ำ เนินการก่อสร้าง
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่ พร้อมสาธารณูปโภค
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งแล้ ว เสร็ จ และเปิ ด ให้ บ ริ ก ารอย่ า งเป็ น ทางการ
เมือ่ วันที่ 16 กันยายน 2559 เพือ่ บรรเทาความแออัดของผูโ้ ดยสาร
และพร้อมให้บริการเต็มรูปแบบหลังการปรับปรุงแล้วเสร็จ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร
ผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่ ของท่าอากาศยานภูเก็ต
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่
เพิ่ ม ขี ด ความสามารถและประสิ ท ธิ ภาพในการรองรั บ
ผู้โดยสารรวมประสิทธิภาพการรองรับผู้โดยสาร โดยการดำ�เนิน
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ซึง่ กำ�หนดแผนการพัฒนา
เป็น 2 ระยะ ประกอบด้วย
โครงการพั ฒ นาท่ า อากาศยานเชี ย งใหม่ ระยะที่ 1
ดำ�เนินการในปี 2561 - 2568 รองรับปริมาณผู้โดยสารได้ไม่น้อย
กว่า 18 ล้านคนต่อปี โดยดำ�เนินการก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร
ระหว่างประเทศ ปรับปรุงอาคารเดิมเป็นอาคารผู้โดยสารภายใน
ประเทศ ปรับปรุงระบบถนน ขยายลานจอดอากาศยาน ปรับปรุง
ระบบทางขับ ก่อสร้างอาคารสนับสนุนต่างๆ และปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างดำ�เนินการขออนุมตั งิ บประมาณ
ในการก่อสร้าง
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 2 ดำ�เนินการ
ในปี 2570 - 2574 เพื่อรองรับปริมาณผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า
20 ล้านคนต่อปี โดยดำ�เนินการก่อสร้างอาคารสำ�หรับตรวจ
บัตรโดยสารของผู้โดยสารภายในประเทศ และระหว่างประเทศ
เพิ่ ม เติ ม ปรั บ ปรุ ง อาคารผู้ โ ดยสารเดิ ม ให้ ร องรั บ ผู้ โ ดยสาร
ได้เพิ่มขึ้น และปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้รับรางวัลท่าอากาศยาน
ที่มีบริการดีที่สุดในโลก อันดับที่ 3
ในหมวดท่าอากาศยานที่มีขนาดรองรับ
ผู้โดยสาร 5 - 15 ล้านคนต่อปี
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โครงการพัฒนาท่าอากาศยานหาดใหญ่
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานหาดใหญ่ ระยะที่ 1 ดำ�เนินการ
ในปี 2561 - 2567 เพื่อรองรับปริมาณผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า
8.5 ล้ า นคนต่ อ ปี โดยดำ � เนิ น การก่ อ สร้ า งทางขั บ ขนานทาง
ด้านทิศตะวันตก เพิ่มขีดความสามารถของระบบทางวิ่งทางขับ
ขยายลานจอดอากาศยาน ก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่
และปรั บ ปรุ ง อาคารผู้ โ ดยสารหลั ง เดิ ม เป็ น อาคารผู้ โ ดยสาร
ภายในประเทศ และก่ อ สร้ า งสิ่ ง อำ � นวยความสะดวกอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำ�เนินการขออนุมัติงบประมาณ
ในการก่อสร้าง
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานหาดใหญ่ ระยะที่ 2 ดำ�เนินการ
ในปี 2566 - 2573 เพื่ อ รองรั บ รองรั บ ปริ ม าณผู้ โ ดยสารได้
ไม่น้อยกว่า 10 ล้านคนต่อปี โดยดำ�เนินการก่อสร้างทางขับ
ขนานทางด้ า นทิ ศ ตะวั น ออก เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถของ
ระบบทางวิ่ ง ทางขั บ ขยายลานจอดอากาศยาน ก่ อ สร้ า ง
ส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ และก่อสร้างสิ่งอำ�นวย
ความสะดวกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
การพัฒนาท่าอากาศยานแม่ฟา้ หลวง เชียงราย ระยะที่ 1 เพือ่ รองรับปริมาณผูโ้ ดยสารได้ไม่นอ้ ยกว่า 6 ล้านคนต่อปี โดยดำ�เนินการ
ก่อสร้างทางขับขนาน เพิม่ ขีดความสามารถของระบบทางวิง่ ทางขับ ขยายลานจอดอากาศยาน ปรับปรุง และขยายทางเดินขึน้ เครือ่ งบินอาคาร
ผูโ้ ดยสารหลังเดิมให้เพิม่ ขีดความสามารถในการรองรับผูโ้ ดยสารได้ไม่นอ้ ยกว่า 6 ล้านคนต่อปี และก่อสร้างปรับปรุงสิง่ อำ�นวยความสะดวกอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำ�เนินการขออนุมัติงบประมาณในการก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานแม่สอด จ. ตาก
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งเป็นการ
เพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยาน และเป็นการเชื่อมโยง
การขนส่ ง ทางอากาศกั บ เมี ย นมา โดยการปรั บ ปรุ ง ขยาย
ท่าอากาศยานจะทำ�ให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 1.7 ล้านคน
ต่อปี ปัจจุบันการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่แล้วเสร็จ
ส่วนการก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิ่ง คาดว่าจะเปิดให้บริการ
ได้ในเดือนมีนาคมปี 2564
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ตรวจเยีย่ มการให้บริการของเจ้าหน้าทีท่ า่ อากาศยานแม่สอด เมือ่ วันที่ 14 เมษายน 2561
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นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ตรวจเยี่ยมท่าอากาศยานกระบี่ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงขยายท่าอากาศยานกระบี่
ขยายลานจอดเครื่ อ งบิ น พร้ อ มระบบไฟฟ้ า สนามบิ น
ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนประกวดราคา คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ในปี 2563 ส่ ว นการก่ อ สร้ า งอาคารที่ พั ก ผู้ โ ดยสารหลั ง ที่ 3
และปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 1, 2 พร้อมอาคารจอด
รถยนต์ 2,000 คัน อยูร่ ะหว่างขัน้ ตอนการประกวดราคาหาผูร้ บั จ้าง
ซึ่ ง จะทำ � ให้ ท่า อากาศยานกระบี่ สามารถรองรับ ผู้โดยสารได้
8 ล้านคนต่อปี

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานขอนแก่น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับผู้โดยสารเป็น 5 ล้านคน
ต่อปี และจอดรถยนต์ได้ 550 คัน ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอน
การประกวดราคาหาผู้รับจ้าง ทั้งยังมีแผนการก่อสร้างขยาย
ลานจอดเครื่องบิน เพื่อให้สามารถรองรับเครื่องบินได้มากขึ้น
คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2563

ก่อสร้างท่าอากาศยานใหม่

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเบตง
เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการคมนาคมของ อ.เบตง จ.ยะลา
และพื้นที่ ใกล้เคียง ส่งเสริมให้มีการเดินทางทางอากาศมากขึ้น
สนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมัน่ คง
ของ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างทางวิ่ง
ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารและ
อาคารประกอบ ให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 864,000 คนต่อปี
คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2563
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560
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พัฒนาบุคลากรทางด้านการบินของไทย

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ให้สถาบันการบินพลเรือนดำ�เนินโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ศูนย์พัฒนา
บุคลากรด้านการบิน ซึ่งเมื่อโครงการแล้วเสร็จในปี 2565 จะทำ�ให้สถาบันการบินพลเรือนสามารถรับนักศึกษาปีละ 4,500 - 5,000 คน
รวมทั้งเพิ่มมาตรฐานการผลิตและพัฒนาบุคลากร โดยนำ�มาตรฐานขององค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป
หรือ European Aviation Safety Agency: EASA เข้ามาปรับใช้ โดยคงรักษามาตรฐานของ ICAO และมีแผนการยกระดับ
สถานะการเป็นสมาชิกถาวรประเภท Full Member ในโครงการ Trainair Plus ขึ้นเป็น Regional Training Center of Excellence

นอกจากนี้ สถาบันการบินพลเรือนยังได้รับงบประมาณ
ในการจัดทำ�แผนแม่บทสำ�หรับการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากร
ด้ า นการบิ น และอวกาศ เพื่ อ ผลิ ต บุ ค ลากรออกมารองรั บ
ในอุตสาหกรรมซ่อมบำ�รุงอากาศยาน หรือ MROs และโรงงาน
ผลิตชิ้นส่วน OEMs โดยอยู่ ในระหว่างการคัดเลือกบุคลากร
ไปศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี และ
อังกฤษ เพือ่ พัฒนาครูทจี่ ะทำ�หน้าที่ในการฝึกอบรมให้แก่นกั ศึกษา
ตามมาตรฐาน EASA โดยในปี 2561 จะนำ�ร่องส่งบุคลากร
ไปศึกษาประมาณ 10 - 15 คน และดำ�เนินการตามแผนให้ครบ
ทั้ง 49 คน ในปี 2565
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เพิ่มการใช้พื้นที่ห้วงอากาศด้วยเทคโนโลยี

ผลักดันให้เกิดนโยบายห้วงอากาศแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ให้บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำ�กัด ร่วมมือกับ
สำ�นักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จัดทำ�แผนดำ�เนินงานขับเคลื่อนการนำ�แนวคิดการใช้ห้วงอากาศแบบยืดหยุ่น (Flexible Use
of Airspace: FUA) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับและสร้างความยั่งยืนของระบบการบินของประเทศไทย

ความสามารถในการบริหารการจราจรทางอากาศ
จากการคาดการณ์ปริมาณเทีย่ วบินของประเทศไทยในปี 2561 คาดว่า ณ เดือนกันยายน จะมีจ�ำ นวนสูงสุดถึง 1,007,700 เทีย่ วบิน
และมีแนวโน้มทีจ่ ะสูงขึน้ ในปีตอ่ ๆ ไป ดังนัน้ เพือ่ แก้ไขปัญหาการจราจรทางอากาศทีค่ บั คัง่ บริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำ�กัด ได้น�ำ
ระบบบริการการเดินอากาศ (Thailand Modernization CNS/ATM System) มาให้บริการการเดินอากาศของประเทศไทย เพื่อรองรับ
ปริมาณการจราจรทางอากาศที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินและ
การขนส่งทางอากาศในภูมภิ าค ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการจัดทำ�เอกสารการประเมินความปลอดภัยของระบบใหม่ เพือ่ ขอรับรองจากสำ�นักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ควบคู่กับการเตรียมการทดลองใช้งานระบบใหม่คู่ขนานกับระบบปัจจุบัน

พลิกฟื้นธุรกิจ สายการบินแห่งชาติ
แข่งขันกับสายการบินทั่วโลก

		 บริษทั การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) ได้ปรับปรุงคุณภาพ
การให้บริการ การบริหารจัดการราคา ด้วยการเพิ่มช่องทาง
การสร้างรายได้ เพิม่ เทีย่ วบิน และกำ�หนดแบบฝูงบินให้เหมาะสม
ควบคู่ไปกับการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่จำ�เป็น เพื่อให้ผู้ใช้บริการ
สามารถสัมผัสประสบการณ์การให้บริการด้วยมาตรฐานระดับสากล

บริษัท การบินไทย จำ�กัด ได้รับรางวัลอันดับ 1 สายการบินที่ให้บริการ
ชั้นประหยัดยอดเยี่ยมของโลก (World’s Best Economy Class) รางวัล
อันดับ 1 สายการบินที่ให้บริการสปาเลาจน์ยอดเยี่ยมของโลก (World’s Best
Airline Lounge Spa) รางวัลอันดับ 1 สายการบินที่ให้บริการอาหารสำ�หรับ
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 รองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสำ�คัญในทุกระดับ ตอบสนองความต้องการ
ด้านธุรกิจอย่างรวดเร็ว คล่องตัว มีต้นทุนค่าขนส่งต่ำ� เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
สร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งในโครงการระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (EEC)
กระทรวงคมนาคมได้จัดทำ�แผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor: EEC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการคมนาคมขนส่งในพื้นที่ 3 จังหวัดในภาคตะวันออก ได้แก่
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง รวมทัง้ จังหวัดใกล้เคียง ให้เชือ่ มโยงกันอย่างไร้รอยต่อทุกระบบ ทัง้ ทางบก ทางราง ทางน้�ำ และทางอากาศ
ยกระดับขีดความสามารถของพื้นที่ EEC ให้สามารถดำ�เนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 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
• ท่าอากาศยานอู่ตะเภา
(Aviation Hub)

• ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3
• ท่าเทียบเรือชายฝั่ง A และ SRTO

โครงการศูนย์ซ่อมบำ�รุงอากาศยานอู่ตะเภา
(TG MRO Campus)
บริษทั การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) จัดทำ�รายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ
แล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
ก่ อ นเสนอคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก
และคณะรัฐมนตรี เพือ่ ขออนุมตั หิ ลักการของโครงการ นอกจากนี้ได้มกี ารประกาศเชิญชวน
ให้เอกชนร่วมลงทุน ซึ่งอยู่ระหว่างคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนฯ และ
พิจารณาคัดเลือกรูปแบบการลงทุน คาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2567 เพื่อเป็นศูนย์กลาง
การซ่อมบำ�รุงอากาศยานแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก

โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 อนุมัติให้
ดำ�เนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเชือ่ ม 3 สนามบินแบบไร้รอยต่อ
เพือ่ เชือ่ มท่าอากาศยานหลักในเขตกรุงเทพฯ และระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก คือ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานอู่ตะเภา โดยภาครัฐร่วมลงทุน
กับเอกชน ระยะทางรวม 220 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ
1 ชั่วโมง ถึง 1 ชั่วโมง 40 นาที คาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2566
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โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3
เพิ่มขีดความสามารถท่าเรือ เพื่อรองรับความต้องการ
ขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ปัจจุบัน
อยู่ ร ะหว่ า งจั ด ทำ �รายงานศึ ก ษาผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม (EIA)
โดยได้เสนอเข้าสู่การพิจารณาตามขั้นตอนของสำ�นักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว
ทัง้ นี้ การประกาศเชิญชวนให้เอกชนร่วมลงทุน อยูร่ ะหว่าง
คณะกรรมการคั ด เลื อ กเอกชนร่ ว มลงทุ น ฯ พิ จารณารู ป แบบ
การลงทุนที่เหมาะสมต่อไป

พัฒนาศูนย์การขนส่งชายแดนและสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค

เริ่มก่อสร้างโครงการพัฒนาศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบ
การขนส่งสินค้าเชียงของ จ.เชียงราย
		 รองรับการขนส่งสินค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
ด้ า นตะวั น ตก และการค้ า ระหว่ า งกลุ่ ม ประเทศอนุ ภู มิ ภ าค
ลุ่มน้ำ�โขง ผ่านเส้นทาง R3A โดยข้ามสะพานข้ามแม่น้ำ�โขง
แห่งที่ 4 และเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งเป็นระบบรางด้วยรถไฟ
ทางคู่ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ มายังท่าเรือแหลมฉบัง
หรือท่าเรือปากบาราในอนาคต
เร่งรัดดำ�เนินการเพิ่มเติม 2 โครงการ
โครงการศู น ย์ ก ารขนส่ ง สิ น ค้ า ชายแดน จ.นครพนม
ได้ เ ริ่ ม งานสํ า รวจอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์  แ ละจั ด กรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น
เพื่อเตรียมก่อสร้าง สำ�หรับเป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า
รองรับกิจกรรมการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทยกับเวียดนาม
และภาคตะวันตกของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ทำ�การขนส่งผ่าน
ถนนสาย R12 ผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้ามา
ประเทศไทย โดยข้ามสะพานข้ามแม่น้ำ�โขง แห่งที่ 3

โครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าภูมภิ าค ได้เริม่ งานสาํ รวจ
อสังหาริมทรัพย์และจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อเตรียมการก่อสร้าง
ในพื้นที่จังหวัดชายแดน จํานวน 7 แห่ง ได้แก่ เชียงราย ตาก
หนองคาย มุกดาหาร สระแกว สงขลา และนราธิวาส และศึกษา
วางผังและออกแบบสถานีขนสง สินค้าภูมภิ าค (เมืองหลัก) จำ�นวน
5 แห่ง ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแกน นครราชสีมา
และสุราษฎรธานี เพื่อเป็นจุดเชื่อมต่อโครงข่ายการขนส่งสินค้า
ทางถนน ทั้ ง ภายในและระหว่ า งประเทศ และทำ � หน้ า ที่ เ ป็ น
ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า ซึ่งจะช่วยให้การขนส่งสินค้า
ทางถนนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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สานต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) และบริเวณใกล้เคียง ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
และสามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายหลักของประเทศ โดยจะดำ�เนินการในระยะที่ 2 ตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร
จำ�นวน 77 โครงการ วงเงิน 217,490 ล้านบาท
โดยผลักดันจนได้รับการจัดสรรงบประมาณ และมีความก้าวหน้าการดำ�เนินโครงการสำ�คัญในภาพรวมเป็นไปตามแผน เช่น

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก
• ก่อสร้างทางหลวงตาก - แม่สอด ให้เป็น 4 ช่องจราจร
		 ตลอดสายทาง คาดว่าแล้วเสร็จในปี 2562
• ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�ำ้ เมย แห่งที่ 2 ดำ�เนินการ
		 ก่อสร้างแล้วเสร็จ
• พัฒนาท่าอากาศยานแม่สอดให้มขี ดี ความสามารถ
		 รองรับอากาศยานพาณิชย์ A320 และ B737 ได้
		 คาดว่าจะดำ�เนินการขยายทางวิง่ และอาคารผูโ้ ดยสาร
		 แล้วเสร็จในปี 2562
• ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 (ตาก - แม่สอด)
		 ระยะทาง 24 กม. (อยูร่ ะหว่างดำ�เนินการ)
• โครงการก่อสร้างลานตรวจสินค้า
		 พร้อมสิง่ ปลูกสร้างประกอบด่านศุลกากรแม่สอด
		 (อยูร่ ะหว่างดำ�เนินการ)
• โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอด แห่งที่ 2
		 (อยูร่ ะหว่างดำ�เนินการ)
• ทางเลีย่ งเมืองแม่สอดพร้อมสะพานข้ามแม่น�ำ้ เมย
		 แห่งที่ 2 พร้อมโครงข่าย (อยูร่ ะหว่างดำ�เนินการ)
• ปรับปรุงท่าอากาศยานแม่สอด
		 (อยูร่ ะหว่างดำ�เนินการ)
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พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ระยะที่ 1
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย
• ทางหลวงหมายเลข 212 หนองคาย - อ.โพนพิสยั (ก่อสร้างแล้วเสร็จ)
• ทางหลวงหมายเลข 212 อ.โพนพิสัย - บึงกาฬ ตอน 1
		 (อยู่ระหว่างดำ�เนินการ)
• ทางหลวงหมายเลข 211 แยกสาย 2 (บ.หนองสองห้อง) - อ.ท่าบ่อ 		 อ.ศรีเชียงใหม่ ตอน 2 (โครงการในอนาคต)
• ทางเลีย่ งเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) (โครงการในอนาคต)
• ทางหลวงหมายเลข 211 แยกสาย 2 (บ.หนองสองห้อง) - อ.ท่าบ่อ
		 - อ.ศรีเชียงใหม่ ตอน 1 (โครงการในอนาคต)
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร
• ทางหลวงหมายเลข 12 กาฬสินธุ์ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 12
		 (บ.นาไคร้) ตอน 1 (ก่อสร้างแล้วเสร็จ)
• ทางหลวงหมายเลข 12 (กาฬสินธุ์ - นาไคร้) ตอน 2
		 ระยะทาง 71.4 กม. (อยู่ระหว่างดำ�เนินการ)
• ทางหลวงหมายเลข 212 หว้านใหญ่ - ธาตุพนม (อยูร่ ะหว่าง
		 ดำ�เนินการ)
• ทางหลวงหมายเลข 12 นาไคร้ - คำ�ชะอี (อยูร่ ะหว่างดำ�เนินการ)
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด
• ปรับปรุงถนนเข้าท่าเรือคลองใหญ่ ระยะทาง 0.647 กม.
		 (ก่อสร้างแล้วเสร็จ)
• ก่อสร้างถนนขนาด 4 ช่องจราจร เข้าท่าเรือคลองใหญ่ ระยะทาง
		 0.35 กม. (อยูร่ ะหว่างดำ�เนินการ)
• โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จ.ตราด
		 (ก่อสร้างแล้วเสร็จ)
• โครงการก่อสร้างอาคารด่านพรมแดนคลองใหญ่ (ชะลอโครงการ)
• ทางหลวงหมายเลข 3 ตราด - หาดเล็ก ช่วงตอน 2 และ
		 ช่วงตอน 3 (อยูร่ ะหว่างดำ�เนินการ)

เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว
• ก่อสร้างทางหลวงเข้าสู่ด่านชายแดนแห่งใหม่ (บ.หนองเอี่ยน)
		 คาดว่าก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2563
• ก่อสร้างทางรถไฟอรัญประเทศ - ปอยเปต แล้วเสร็จ ปัจจุบัน
		 อยูร่ ะหว่างเจรจา เพือ่ เปิดการเดินรถไฟระหว่างประเทศไทย - กัมพูชา
• ทางหลวงหมายเลข 372 ทางเลีย่ งเมืองอรัญประเทศ
		 (อยูร่ ะหว่างดำ�เนินการ)
• ทางหลวงหมายเลข 384 อรัญประเทศ - แก้วเพชรพลอย
		 (อยูร่ ะหว่างดำ�เนินการ)
• ทางหลวงสายอรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา
		 (บ.หนองเอีย่ น - สตึงบท) (อยูร่ ะหว่างดำ�เนินการ)
• โครงการก่อสร้างอาคารด่านพรมแดนคลองลึกใหม่ (CIQ)
		 (อยูร่ ะหว่างดำ�เนินการ)
• โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรอรัญประเทศ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง
		 ประกอบ (บ้านป่าไร่) (อยูร่ ะหว่างดำ�เนินการ)
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา
• ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โดยได้ศึกษาความเหมาะสม
		 ออกแบบรายละเอียด และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
		 แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำ�เนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน คาดว่า
		 ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2566
• ก่อสร้างทางหลวงเข้าสูด่ า่ นสะเดา (แห่งใหม่) ดำ�เนินการศึกษา
		 ออกแบบแล้ ว เสร็ จ โดยจะก่ อ สร้ า งและเปิ ด ให้ บ ริ ก ารได้
		 พร้อมกับด่านสะเดาแห่งใหม่ ภายในปี 2562
• ถนนสาย สข. 1027 - ปาดังเบซาร์ ระยะทาง 10 กม.
		 (อยูร่ ะหว่างดำ�เนินการ)
• โครงการปรับปรุงอาคารทีท่ �ำ การด่านศุลกากร
		 ปาดังเบซาร์พร้อมบริเวณ ระยะที่ 2 (อยูร่ ะหว่างดำ�เนินการ)
• โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่
		 (อยูร่ ะหว่างดำ�เนินการ)
• โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หาดใหญ่ - สะเดา
		 (อยูร่ ะหว่างดำ�เนินการ)
• แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2
		 (อยูร่ ะหว่างดำ�เนินการ)

พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ระยะที่ 2
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย
• ทางหลวงหมายเลข 1290 อ.เชียงแสน - อ.เชียงของ ตอน 3
		 (อยู่ระหว่างดำ�เนินการ)
• ทางเลี่ยงเมืองเชียงรายด้านตะวันตก (อยู่ระหว่างดำ�เนินการ)
• ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ
		 (อยู่ระหว่างดำ�เนินการ)
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม
• ทางหลวงหมายเลข 22 สกลนคร - นครพนม ตอน 1
		 (อยูร่ ะหว่างดำ�เนินการ)
• 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
		 (อยู่ระหว่างดำ�เนินการ)
• ทางหลวงหมายเลข 81 กาญจนบุรี - ชายแดนไทย/พม่า
		 (บ.พุน้ำ�ร้อน) (โครงการในอนาคต)
• ทางหลวงหมายเลข 367 ทางเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี
• สะพานข้ามทางรถไฟ และทางแยกต่างระดับ (โครงการ
		 ในอนาคต)
• ทางหลวงหมายเลข 81 บางใหญ่ - บ้านโป่ง - กาญจนบุรี
		 (อยู่ระหว่างดำ�เนินการ)
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
กระทรวงคมนาคมให้ความสำ�คัญอย่างยิง่ กับการให้บริการระบบขนส่งทีม่ คี วามสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยสูงสุด โดยกำ�หนดนโยบายการให้บริการต้องมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน
และได้เร่งรัดดำ�เนินการแก้ ไขปัญหาด้านระบบคมนาคมขนส่งทีส่ �ำ คัญตามนโยบายรัฐบาล
กลับคืนสู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินในระดับสากล
สร้างระบบการกำ�กับดูแลที่เป็นธรรมและมีมาตรฐาน
จากเหตุการณ์องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
(ICAO) ได้ติดธงแดงประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2558
เนื่องจากได้ตรวจพบข้อบกพร่องที่มีนัยสำ�คัญต่อความปลอดภัย
(Significant Safety Concerns: SSC) จำ�นวน 33 ข้อ และกรณี
ต่อเนื่องอีก 35 ข้อ สำ�นักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ได้เร่งดำ�เนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง จนกระทั่งวันที่ 20 - 27
กันยายน 2560 ICAO ได้สง่ คณะผูต้ รวจสอบ (ICAO Coordinated
Validation Mission หรื อ ICVM) เข้ า มาตรวจสอบยื น ยั น
ความก้าวหน้าและความครบถ้วนของการดำ�เนินงาน รวมถึง
ได้เยีย่ มชมระบบการจัดการความปลอดภัยของสายการบินที่ได้รบั
ใบรั บ รองผู้ ดำ � เนิ น การเดิ น อากาศใหม่ ซึ่ ง คณะผู้ ต รวจสอบ
ได้ให้การยอมรับ และปลดธงแดงให้กับประเทศไทย เมื่อวันที่
6 ตุลาคม 2560
นอกจากนี้ สำ�นักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ได้ ดำ � เนิ น การตรวจรั บ รองใหม่ ต ามกระบวนการตรวจสอบ
เพื่อทำ�การรับรองใหม่ (AOC Re-certification) โดยมีสายการบิน
ที่ได้รับใบรับรองผู้ดำ�เนินการเดินอากาศใหม่แล้ว 16 ราย
ปรับปรุงระบบการกำ�กับดูแลด้านความปลอดภัย
เพื่ อ รั ก ษามาตรฐานความปลอดภั ย ในระดั บ สากล
สำ � นั ก งานการบิ น พลเรื อ นแห่ ง ประเทศไทยได้ ป รั บ ปรุ ง ระบบ
การกำ�กับดูแลด้านความปลอดภัยภายใต้โครงการกำ�กับดูแล
ความปลอดภัยสากล (Universal Safety Oversight Audit
Programme-Continuous Monitoring Approach: USOAP-CMA)
และปรับปรุงด้านการรักษาความปลอดภัยภายใต้โครงการกำ�กับ
ดูแลการรักษาความปลอดภัยสากลอย่างต่อเนื่อง (Universal
Security Audit Programme-Continuous Monitoring Approach:
USAP-CMA) เพื่อให้ประเทศไทยอยู่ในระดับแนวหน้าของโลก
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ผลงาน

4 ปี กระทรวงคมนาคม เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน

ความร่วมมือระหว่างประเทศ
หัวใจของการพัฒนาการเดินอากาศ
สำ � นั ก งานการบิ น พลเรื อ นแห่ ง ประเทศไทยได้ ใ ห้
ความสำ�คัญกับความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยมี EASA และ
DGAC ของประเทศฝรั่งเศส เข้ามาให้ความช่วยเหลือการจัดทำ�
มาตรฐานการฝึกอบรม ข้อกำ�หนดคุณสมบัตกิ ารแต่งตัง้ นายตรวจ
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทัง้ ให้ค�ำ แนะนำ�การดำ�เนินการจัดการ
ตรวจตาม หรือการสุ่มตรวจสายการบิน ผู้ให้บริการซ่อมบำ�รุง
ตลอดจนให้คำ�แนะนำ�การจัดทำ�คู่มือการทำ�งาน
ส่วน JCAB ได้ร่วมพัฒนาระบบความปลอดภัยทางด้าน
การบิน การตรวจสอบความปลอดภัยของสายการบินและระบบ
การรายงานความปลอดภัยของสายการบิน รวมทัง้ ได้สง่ เจ้าหน้าที่
ผูเ้ ชีย่ วชาญร่วมปฏิบตั งิ านกับเจ้าหน้าทีส่ �ำ นักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย

การแก้ ไขปัญหาการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำ�เงิน
(สายเฉลิมรัชมงคล) ช่วงหัวลำ�โพง บางซื่อ และสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ บางซื่อ

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
ให้ ดำ � เนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หาการเชื่ อ มต่ อ ระบบไฟฟ้ า โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีน�้ำ เงิน (สายเฉลิมรัชมงคล) ช่วงหัวลำ�โพง - บางซือ่
และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ เพื่อเร่ง
ให้ มี ก ารติ ด ตั้ ง ระบบรถไฟฟ้ า และบริ ห ารการเดิ น รถไฟฟ้ า
สายสีน�้ำ เงิน ช่วงเตาปูน - บางซือ่ ระยะทางประมาณ 1 กม. ทีเ่ ชือ่ มต่อ
ระหว่างโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร
และบรรเทาความเดือดร้อน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการ
ซึ่งเปิดให้บริการการเชื่อมต่อแล้วเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560
โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดให้บริการ

มุ่งสู่ Transport 4.0

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ตรวจความพร้อมจุดเชื่อมต่อรถไฟสายสีม่วง ก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดให้บริการ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำ�เงิน ส่วนต่อขยาย ช่วงเตาปูน - บางซื่อ
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560

กระทรวงคมนาคมได้นำ�เทคโนโลยีมาใช้ในการบริการภาคขนส่งเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ดังนี้
เชื่อมต่อระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ M Pass,
โครงการมั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS
Easy Pass
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนได้รับบริการด้านการ
ดำ�เนินงานตามนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 เปลี่ยนจาก เดินทางที่ดีมีคุณภาพและปลอดภัย โดยกำ�หนดให้รถโดยสาร
Traditional Services ไปสู่ High-Value Services โดยพัฒนาการ สาธารณะทุกประเภท รวมถึงรถตู้ รถลากจูง และรถบรรทุกขนาดใหญ่
ให้ บ ริ ก ารระบบเก็ บ ค่ า ผ่ า นทางอั ต โนมั ติ (Electronic Toll (10 ล้อขึ้นไป) ที่จดทะเบียนใหม่ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2559
Collection: ETC) ให้ระบบ M-Pass และ Easy Pass สามารถ ต้องติดตั้ง GPS ทุกคัน ในส่วนของรถที่จดทะเบียนไว้ก่อน
ใช้ ง านข้ า มโครงข่ า ยระหว่ า งมอเตอร์ เ วย์ แ ละทางพิ เ ศษ วันดังกล่าวต้องดำ�เนินการติดตั้ง เชื่อมโยงข้อมูล หรือแก้ไข
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559
เครือ่ งบันทึกข้อมูลตามระยะเวลาทีก่ �ำ หนด จึงสามารถดำ�เนินการ
ต่ อ ทะเบี ย นรถได้ ปั จ จุ บั น มี ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร GPS ที่ เ ชื่ อ มต่ อ
ข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบก 145 ราย จำ�นวนรถที่ติดตั้ง
GPS ที่เชื่อมโยงข้อมูลแล้ว มีทั้งสิ้น 276,252 คัน จำ�นวน
รถตู้โดยสารสาธารณะหมวด 2 ที่เชื่อมโยงข้อมูลแล้ว มีทั้งสิ้น
5,131 คั น และเชื่ อ มต่ อ ฐานข้ อ มู ล ในระบบศู น ย์ GPS
กับรถพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข จำ�นวน 1,148 คัน
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การจัดระเบียบและแก้ ไขปัญหารถตู้โดยสารสาธารณะ
ดู แ ลความปลอดภั ย ในการเดิ น ทางให้ แ ก่ ป ระชาชน
ด้วยการจัดระเบียบรถตู้ให้เป็นรถที่ถูกต้องตามกฎหมายเพิ่มเติม
จำ�นวน 2,225 คัน และกำ�หนดการจัดวางที่นั่งรถตู้โดยสาร
สาธารณะได้ไม่เกิน 13 ที่นั่ง โดยแถวหลังสุดต้องมีช่องทางเดิน
เพื่ อ ให้ ผู้ โ ดยสารใช้ เ ป็ น ทางออกฉุ ก เฉิ น กรณี เ กิ ด เหตุ จำ � เป็ น
เพิ่ ม ความปลอดภั ย ในรถโดยสารสาธารณะ และแก้ ปั ญ หา
ความแออัดภายในรถตู้ รวมทั้งกำ�หนดให้รถตู้โดยสารสาธารณะ
ที่วิ่งระหว่างกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดต้องเข้าจอดที่สถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร (หมอชิต เอกมัย และสายใต้ใหม่) บังคับใช้เมื่อวันที่
25 ตุลาคม 2559 เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้พื้นที่สาธารณะบริเวณ
รอบอนุ ส าวรี ย์ ชั ย สมรภู มิ ลดปั ญ หาการจราจร ขจั ด ปั ญ หา
ผู้มีอิทธิพลและการกระทำ�ผิดกฎหมาย
แก้ ไขปัญหาการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ของ ขสมก.
นำ�รถโดยสารใหม่มาให้บริการทดแทนรถโดยสารเดิม
และปฏิรูปเส้นทางเดินรถ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการเดินรถ
โดยปรับปรุงเส้นทางไม่ให้เกิดความซ้ำ�ซ้อน มีจำ�นวนรถโดยสาร
ประจำ�ทางเพียงพอต่อผูใ้ ช้บริการ ประชาชนไม่ตอ้ งรอคอยรถนาน
รวมถึงเชื่อมต่อกับการขนส่งรูปแบบอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
และคณะได้เดินทางไปตรวจเยีย่ มเจ้าหน้าที่ ขสมก. ที่ให้บริการอำ�นวยความสะดวก
และความปลอดภัยแก่นกั เรียน นักศึกษา และประชาชนในการเดินทางในวันเปิดเทอม
ณ บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม
เป็นประธานในพิธเี ปิดตัวรถโดยสารปรับอากาศ ใช้เชือ้ เพลิงก๊าซธรรมชาติ NGV รุน่ ใหม่
ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
เมือ่ วันที่ 26 มีนาคม 2561

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
และนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมลงนาม
ในพิธีลงนามสัญญาจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ
(NGV) พร้อมซ่อมแซมและบำ�รุงรักษารถโดยสาร จำ�นวน 489 คัน ระหว่าง
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และกลุ่มร่วมทำ�งาน SCN-CHO
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560
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นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ทดลองใช้บริการรถ Taxi OK

ยกระดับมาตรฐานคุณภาพบริการรถแท็กซี่
ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นให้ประชาชน ด้วยการได้รับบริการที่ดี โดย Taxi OK
ติดตั้งระบบ GPS Tracking อุปกรณ์แสดงตัวตนผู้ขับรถ กล้อง
ถ่ า ยภาพภายในรถแบบ Snapshot ปุ่ ม กดฉุ ก เฉิ น สำ � หรั บ
ผู้โดยสาร/นักท่องเที่ยวที่สามารถส่งข้อมูลมายังศูนย์ ให้บริการ
รถแท็กซีแ่ ละกรมการขนส่งทางบก เพือ่ ขอความช่วยเหลือได้ทนั ที
และมีแอปพลิเคชันสำ�หรับเรียกใช้บริการ โดยเปิดให้บริการตั้งแต่
วันที่ 26 มกราคม 2561 ปัจจุบันมีรถที่จดทะเบียนเป็น Taxi OK
ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล 5,248 คัน และในส่วนภูมภิ าค 146 คัน

การจัดให้มีระบบควบคุมการเดินรถโดยสารประจำ�ทาง
และจอแสดงผลข้อมูลการเดินทางอัตโนมัติภายในสถานี
ขนส่งผู้โดยสาร (Smart Bus Terminal: SBT)
ต่อยอดจากโครงการมั่นใจทั่วไทยรถใช้ GPS โดยนำ�
ตำ � แหน่ ง ของ GPS ที่ ติ ด ตั้ ง บนตั ว รถโดยสารประจำ � ทางมา
ประมวลผลผ่านระบบ ซึ่งจะสร้างความมั่นใจในการเดินทางให้
กับผู้โดยสาร ด้วยการตรวจสอบข้อมูลการเดินรถผ่านจอแสดง
ผลข้ อ มู ล การเดิ น ทางภายในสถานี ข นส่ ง ผู้ โ ดยสาร และ
ผ่ า นแอปพลิ เ คชั น บนมื อ ถื อ ทั้ ง ในระบบ Android และ iOS
ขณะนี้ อ ยู่ ร ะหว่ า งการติ ด ตั้ ง จอแสดงผลภายในสถานี ข นส่ ง
ผู้โดยสาร 81 แห่งทั่วประเทศ
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การปรับปรุงแก้ ไขและออกกฎหมายที่สำ�คัญ
ด้านคมนาคมขนส่ง

รัฐบาล โดยกระทรวงคมนาคมได้ดำ�เนินการเร่งรัดผลักดันการปรับปรุงแก้ไข และออกกฎหมายที่สำ�คัญในด้านคมนาคมขนส่ง
จำ�นวน 23 ฉบับ เพือ่ ให้กฎหมายมีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาวการณ์ปจั จุบนั ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป และทำ�ให้การควบคุมและกำ�กับดูแล
การปฏิบัติตามกฎหมายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประกอบด้วย
ทางบก จำ�นวน 3 ฉบับ
• พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2557
• พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ 13)
		 พ.ศ. 2557
• พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2557
ทางราง จำ�นวน 3 ฉบับ
• คำ�สั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 42/2559
เรื่ อ ง การดำ � เนิ น การโครงการรถไฟฟ้ า สายสี นำ้ � เงิ น เพื่ อ ให้
การดําเนินโครงการมีประสิทธิผลและรวดเร็ว อันจะเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชน
• คำ�สั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 78/2559
เรื่ อ ง มาตรการแก้ ไ ขปั ญ หาการเชื่ อ มต่ อ ระบบรถไฟฟ้ า
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้ำ เงิน (สายเฉลิมรัชมงคล) ช่วงหัวลำ�โพง บางซื่อ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ
• คำ�สั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 30/2560
เรื่อง มาตรการเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพ การดำ�เนินโครงการ
รถไฟฟ้าความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพฯ - นครราชสีมา
ทางอากาศ จำ�นวน 7 ฉบับ
• พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยความผิ ด บางประการต่ อ
การเดินอากาศ พ.ศ. 2558
• พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ
พ.ศ. 2558
• พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
• พระราชกำ�หนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558
• พระราชกำ � หนดแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ
การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 พ.ศ. 2558
• คำ�สั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 61/2559
เรื่อง การแก้ไขปัญหาบุคลากรด้านการบิน
• คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 40/2560
เรือ่ ง มาตรการรองรับเพือ่ ให้การดำ�เนินการเดินอากาศเป็นไปตาม
มาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
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ทางน้ำ� จำ�นวน 10 ฉบับ
• พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหาย
จากมลพิษน้ำ�มันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. 2560
• พระราชบัญญัติการเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่าง
ประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายจากมลพิษน้ำ�มันอันเกิดจากเรือ
พ.ศ. 2560
• พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำ�ไทย (ฉบับที่ 17)
		 พ.ศ. 2560
• พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558
• คำ�สั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2558
เรือ่ ง การแก้ไขปัญหาการทำ�การประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไร้การควบคุม
• คำ�สั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 24/2558
เรือ่ ง การแก้ไขปัญหาการทำ�การประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไร้การควบคุม เพิ่มเติม
• คำ�สั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 42/2558
เรือ่ ง การแก้ไขปัญหาการทำ�การประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไร้การควบคุม เพิ่มเติมครั้งที่ 2
• คำ�สั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 53/2559
เรือ่ ง การแก้ไขปัญหาการทำ�การประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไร้การควบคุม เพิ่มเติมครั้งที่ 3
• คำ�สั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2560
เรือ่ ง การแก้ไขปัญหาการทำ�การประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไร้การควบคุม เพิ่มเติมครั้งที่ 4
• คำ�สั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 32/2560
เรื่อง การบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนในกรณีปลูกสร้าง
อาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำ�ลำ�แม่น้ำ�

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

รัฐบาล โดยกระทรวงคมนาคมได้จัดทำ�บันทึกข้อตกลง
และกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อความร่วมมืออันดี
ระหว่างประเทศในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง แลกเปลี่ยน
ความรู้ซึ่งกันและกัน เชื่อมโยงการเดินทางและการขนส่ง เพิ่มขีด
ความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทยให้สูงขึ้น
ความร่วมมือด้านคมนาคม
ไทย - ญี่ปุ่น
1. บั น ทึ ก แสดงเจตจำ � นงระหว่ า งกระทรวงคมนาคม
แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน
การขนส่ง และการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น ว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านระบบราง เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ณ กรุงโตเกียว
ประเทศญี่ปุ่น
2. บันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและกระทรวงทีด่ นิ โครงสร้างพืน้ ฐาน การขนส่ง
และการท่องเทีย่ วแห่งญีป่ นุ่ ด้านระบบราง เมือ่ วันที่ 27 พฤษภาคม
2558 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
3. บันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและกระทรวงทีด่ นิ โครงสร้างพืน้ ฐาน การขนส่ง
และการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น ด้านระบบราง ตามเส้นทางระเบียง
เศรษฐกิจด้านใต้ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ณ กรุงโตเกียว
ประเทศญี่ปุ่น
4. บันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและกระทรวงทีด่ นิ โครงสร้างพืน้ ฐาน การขนส่ง
และการท่องเทีย่ วแห่งญีป่ นุ่ ด้านระบบราง และด้านความปลอดภัย
ทางถนน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559 ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
5. บันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่ง
ราชอาณาจักรไทย และกระทรวงทีด่ นิ โครงสร้างพืน้ ฐาน การขนส่ง
และการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น ด้านระบบราง เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน
2560 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ความร่วมมือด้านคมนาคม
ไทย - สาธารณรัฐเกาหลี
ความตกลงว่ า ด้ ว ยการต่ อ อายุ บั น ทึ ก ความเข้ า ใจ
ว่าด้วยความร่วมมือระบบรางระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและกระทรวงทีด่ นิ โครงสร้างพืน้ ฐาน และการขนส่ง
แห่งสาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ณ กรุงเทพฯ
ประเทศไทย

ความร่วมมือด้านการขนส่ง
ในกรอบอาเซียน
เอกสารที่ มี ก ารลงนามในการประชุ ม รั ฐ มนตรี ข นส่ ง
อาเซียน ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 12 - 13 ตุลาคม 2560 ณ ประเทศ
สิงคโปร์
• พิธสี ารข้อผูกพัน ชุดที่ 10 ของบริการขนส่งทางอากาศ
ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน
• พิธีสาร 3 สิทธิการทำ�การบินโดยใช้ชื่อเที่ยวบินร่วมกัน
สำ�หรับเส้นทางบินภายในประเทศ แนบท้ายความตกลงพหุภาคี
อาเซี ย นว่ า ด้ ว ยการเปิ ด เสรี อ ย่ า งเต็ ม ที่ สำ � หรั บ บริ ก ารขนส่ ง
ผู้โดยสารทางอากาศ
• ข้อตกลงยอมรับร่วมใบอนุญาตผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำ�
เที่ยวบิน และรับรองข้อกำ�หนดสำ�หรับระบบติดตามกฎระเบียบ
ด้านการบินของอาเซียน
• กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำ�นวยความสะดวก
ในการขนส่งผู้โดยสารโดยยานพาหนะทางถนนข้ามพรมแดน
• บันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียน - จีน ว่าด้วยการ
สืบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์อากาศยาน ระหว่างหน่วยงาน
ด้ า นการสอบสวนอากาศยานของประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น
และหน่วยงานด้านการบินพลเรือนของสาธารณรัฐประชาชนจีน
ความร่วมมือระหว่างไทย
กับประเทศเพื่อนบ้าน
1. บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
กับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ว่าด้วยการเชือ่ มโยงเครือข่าย
ทางรถไฟ
2. บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
กับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ว่าด้วยการก่อสร้างสิง่ อำ�นวย
ความสะดวก สะพานข้ามพรมแดนและถนนเชือ่ มโยง ณ จุดผ่านแดน
บ้านหนองเอี่ยน - สตึงบท
3. ความตกลงระหว่ า งรั ฐ บาลแห่ ง ราชอาณาจั กรไทย
กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ว่าด้วยการก่อสร้าง
สะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา ข้ามแม่น้ำ�เมย/ตองยิน แห่งที่ 2
ความร่วมมือในกรอบอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขง
(Greater Mekong Subregion: GMS)
บันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยการดำ�เนินการตามความตกลง
ว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขง

ความร่วมมือด้านคมนาคม
ไทย - เยอรมนี
แถลงการณ์ ร่ ว มแสดงเจตจำ � นงว่ า ด้ ว ยการพั ฒ นา
ความร่ ว มมื อ ด้ า นรถไฟ ระหว่ า งกระทรวงคมนาคมแห่ ง
ราชอาณาจักรไทยและกระทรวงคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน
ดิจิทัลแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน
2559 ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
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กระทรวงคมนาคมพัฒนา
โครงสรางพ�้นฐานดานคมนาคมขนสง
เพ�่อความสุขของประชาชนคนไทยทุกคน

”

กระทรวงคมนาคม

38 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท : 0 2283 3000 โทรสาร : 0 2281 3959 ศูนยปลอดภัยกระทรวงคมนาคม โทรสายดวน 1356
www.mot.go.th
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