ผลการดําเนินงาน/โครงการสําคัญทางน้ํา
มีนาคม ๒๕๕๔
ลําดับ
๑.
๑.๑

โครงการ
โครงการที่อยูระหวางการกอสราง
โครงการกอสรางทาเรือเชียงแสน แหงที่ ๒
จ. เชียงราย
วงเงิน ๑,๕๔๖.๔๐ ลานบาท
กําหนดแลวเสร็จ ๒๘ ธ.ค ๒๕๕๔
กําหนดเริ่มใหบริการประมาณ เม.ย. ๒๕๕๕

หนวยงาน

ผลการดําเนินงาน
เดือน ก.พ. ๒๕๕๔

ความกาวหนา
เดือน มี.ค. ๒๕๕๔

ขอเสนอแนะ
ของ คค.

จท.

ผลการกอสรางรอยละ ๖๘.๐๕
เร็วกวาแผนรอยละ ๖.๑๕
การบริหารทาเรือ
๑. ครม. มีมติ เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค. ๒๕๕๔
๑.๑ เห็ น ชอบให กทท. เป- น
ผู บริ หารท0 าเรื อเชี ยงแสน ๒ จ. เชี ยงราย
และให สตช. กค. กษ. และ สธ. ให
ความร0วมมือ และสนับสนุนการดําเนินงาน
อย0างเต็มที่ เพื่อใหบริการท0าเรือฯ เป-นไป
ในลั ก ษณะการบริ ก ารแบบเบ็ ด เสร็ จ
(One stop service) ตามที่ คค. เสนอ
๑.๒ ในส0 ว นของการพิ จ ารณา
อัตราค0าเช0าและการยกเวนค0าธรรมเนียม
การจั ดใหเช0 าท0 าเรื อเชี ยงแสน แห0 งที่ ๒
จ. เชียงราย รวมทั้งการพิจารณามอบหมาย
ให ททท. เป- นหน0 วยงานบริ หารท0าเรื อ
เชี ย งแสนแห0 ง ที่ ๑ และอั ต ราค0 า เช0 า
ที่เหมาะสม มอบหมายให กค. (กรมธนารักษE

ผลการกอสรางรอยละ ๗๒.๖๔
เร็วกวาแผนรอยละ ๖.๐๑
การบริหารทาเรือ
- กทท. ไดประชุมร0วมกับหน0วยงาน
ที่ ใ หบริ ก ารแบบเบ็ ด เสร็ จ เกี่ ย วกั บ
การจั ดสรรพื้ นที่ และสิ่งอํ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานบริเวณพื้นที่ที่ไดจัดสรร
ในเบื้องตนแลว โดย จท. และ กทท.
จะหารื อในรายละเอี ย ดกั บหน0 วยงาน
ที่ใหบริ การแบบเบ็ ดเสร็จใหดํ าเนิ นงาน
ภายใตขอบเขตของสั ญ ญาก0 อ สราง
เพื่ อไม0 ใหกระทบต0 อระยะเวลาก0 อสราง
ตามสัญญา รวมทั้ง หารือกับกรมธนารักษE
เรื่ อ งอั ต ราค0 า เช0 า ใหไดขอยุ ติ โ ดยเร็ ว
รวมถึง การพิจารณากําหนดชื่อท0าเรือ
เชียงแสน แห0งที่ ๒ อย0างเป-นทางการดวย

ให จท. กํากับดูแลการก0อสราง
ใหแลวเสร็จตามกําหนด และ
ร0วมกับ กทท. ประสานงานกับ
กรมธนารักษEเพื่อพิจารณาเรื่อง
อัตราค0าเช0าใหไดขอยุติโดยเร็ว
รวมถึ ง การพิ จ ารณากํ าหนด
ชื่ อ ท0 าเรื ออย0 า งเป- น ทางการ
เพื่อเตรียมการดานการประชาสัมพันธE
และพิธีการดานศุลกากรดวย

ลําดับ

โครงการ

หนวยงาน
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ผลการดําเนินงาน
เดือน ก.พ. ๒๕๕๔
และ สคร.) รับไปพิจารณาร0 วมกับ คค.
กระทรวงการท0 อ งเที่ ย วและกี ฬ า และ
หน0 ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วของใหไดขอยุ ติ
โดยมีกรอบเวลาที่ชัดเจน แลวใหนําเสนอ
ครม. พิจารณาอีกครั้งภายใน ๓๐ วัน
๒. สคร. ไดประชุ ม หารื อ ร0 ว มกั บ
หน0วยงานที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาตาม
มติ ครม. ในขอ ๑. เมื่อวันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๔
โดยมีมติที่ประชุมในส0วนที่เกี่ยวของกับ
คค. คือ
๒.๑ มอบกรมธนารั ก ษE พิ จ ารณา
ทบทวนอั ตราค0าเช0 า และค0าธรรมเนี ยม
การจัดใหเช0าของท0าเรือเชียงแสน แห0งที่ ๒
จ. เชียงราย ภายใน ๓๐ วัน โดยให จท.
และ กทท. ใหความร0วมมือในการสนับสนุน
ขอมูล ผลการศึกษา และการตรวจพื้นที่
ต0อกรมธนารักษEอย0างเต็มที่

ความกาวหนา
เดือน มี.ค. ๒๕๕๔
- จท. ไดประสานหน0วยงานในพื้นที่
ที่เกี่ยวของ เพื่อจัดทํารายละเอียดประมาณการ
ราคาเบื้องตนสําหรับงานที่จําเป-นตอง
จัดทําเพิ่มเติมเพื่อรองรับการใหบริการ
แบบเบ็ดเสร็จแลว และกําหนดจะประชุม
หารือกับ กทท. ในฐานะผูบริหารท0าเรือ
ในวันที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๕๔
- สําหรับการพิจารณาอัตราค0าเช0าและ
ค0าธรรมเนียมท0าเรือเชียงแสน แห0งที่ ๑
จ. เชียงราย จท. ไดเสนอ คค. พิจารณาเสนอ
กรมธนารักษEพิจารณาใหเทศบาลต.เวียงเชียงแสน
ใหบริ ก ารท0 า เรื อ เชี ย งแสน แห0 ง ที่ ๑
ในเชิงพาณิชยE โดยผ0อนผันใหยกเวนค0าเช0า
และค0าธรรมเนียมการจัดใหเช0าในช0วง ๕ ปQแรก
หลังจากนั้นเทศบาล ต. เวียงเชียงแสน
และหน0วยงานทองถิ่นที่บูรณาการร0วมกัน
ในการบริหารจัดการท0าเรือกับกรมธนารักษE
จึ ง มาพิ จ ารณาร0 ว มกั น ใหม0 ขณะนี้
อยู0ระหว0างการพิจารณาของ คค.

ขอเสนอแนะ
ของ คค.

ลําดับ

โครงการ

หนวยงาน
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ผลการดําเนินงาน
เดือน ม.ค. ๒๕๕๔
๒.๒ มอบ จท. และ กรมธนารั กษE
ร0วมกันประสานองคEกรปกครองส0วนทองถิ่น
เพื่อพิจารณาความตองการและความพรอม
ในการบริ หารท0าเรื อเชียงแสนแห0งที่ ๑
จ. เชียงราย
๓. ตามมติ ที่ ป ระชุ ม ในขอ ๒.๒
จท. ไดประชุ มหารื อร0 ว มกั บ หน0 ว ยงาน
ที่ เ กี่ ย วของ เมื่ อวั นที่ ๔ มี .ค. ๒๕๕๔
โดยที่ ประชุ มไดมี มติ มอบหมายใหเทศบาล
ต. เวี ยงเชี ยงแสน เป- น ผู บริ ห ารท0 า เรื อ
เชี ยงแสน แห0 งที่ ๑ จ. เชี ยงราย สํ าหรั บ
อั ตราค0 าเช0 าที่ เหมาะสม มอบหมายให
เทศบาล ต. เวียงเชียงแสนและกรมธนารักษE
(ธนารักษEพื้นที่เชียงราย) ร0วมกันพิจารณาต0อไป
ซึ่ง คค. ไดมีหนังสือแจงผลการพิจารณา
ดังกล0าวให กค. ทราบแลว

ความกาวหนา
เดือน ก.พ. ๒๕๕๔

ขอเสนอแนะ
ของ คค.

ลําดับ

โครงการ

หนวยงาน

ผลการดําเนินงาน
เดือน ก.พ. ๒๕๕๔
ผลการกอสรางรอยละ ๗๓.๘๘
ชากวาแผนรอยละ ๖.๕๓

ความกาวหนา
เดือน มี.ค. ๒๕๕๔
ผลการกอสรางรอยละ ๗๕.๘๗
ชากวาแผนรอยละ ๙.๒๗

ขอเสนอแนะ
ของ คค.
ให จท. กํากับดูแลการก0อสราง
ใหแลวเสร็จตามกําหนด

๑.๒

โครงการกอสรางสถานีขนสงสินคาทางลําน้ํา
เพื่อการประหยัดพลังงานที่ อ. ทาเรือ
จ. พระนครศรีอยุธยา
วงเงิน ๗๗๙.๖๐ ลานบาท (เฉพาะค0าก0อสราง)
กําหนดแลวเสร็จวันที่ ๑๔ ต.ค ๒๕๕๔

จท.

๑.๓

การพัฒนาทาเรือในลําน้ําเจาพระยา
เพื่ อปรั บปรุ งท0 าเรื อโดยสารสาธารณะในแม0 น้ํ า
เจาพระยาจํานวน ๑๐ แห0ง ไดแก0 ท0าน้ํานนทบุรี
ท0 า เทเวศรE ท0 า สะพานพระปVW น เกลา ท0 า ชาง
ท0าสะพานพุทธ ท0าราชวงศE ท0าสี่พระยา ท0าโอเรียนเต็ล
ท0าสาธร (ท0าเรือด0วน) และท0าพระราม ๗
วงเงิน ๓๓.๓๕ ลานบาท
กําหนดแลวเสร็จวันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๕๔
โครงการปรับปรุงทาเทียบเรือปากบารา (เดิม) จ. สตูล
เป>นทาเรือทองเที่ยวและอเนกประสงค5
วงเงิน ๓๗๑.๘๗๙๗ ลานบาท
กําหนดแลวเสร็จวันที่ ๒ มิ.ย. ๒๕๕๔

จท.

ผลการกอสรางรอยละ ๖๙.๒๕
เร็วกวาแผนรอยละ ๐.๕๘

ผลการกอสรางรอยละ ๘๓.๓๗
ชากวาแผนรอยละ ๖.๘๐

ให จท. กํากับดูแลการก0อสราง
ใหแลวเสร็จตามกําหนด

จท.

ผลการกอสรางรอยละ ๘๘.๔๐
ชากวาแผนรอยละ ๕.๒๑

ผลการกอสรางรอยละ ๙๑.๘๓
ชากวาแผนรอยละ ๕.๘๖

ให จท. กํากับดูแลการก0อสราง
ใหแลวเสร็จตามกําหนด

๑.๔
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ลําดับ

โครงการ

๒.
๒.๑

โครงการที่อยูระหวางการดําเนินการ
โครงการกอสรางสถานี ขนสงสิ น คาทางลํ า น้ํ า
เพื่อการประหยัดพลังงาน ที่ อ. เมือง จ. อางทอง
วงเงิน ๔๐๐.๐๐ ลานบาท (เฉพาะค0าก0อสราง)

๒.๒

หนวยงาน

จท. ไดขอตั้งงบประมาณประจําปQ ๒๕๕๕
เพื่อจัดซื้อที่ดินในวงเงิน ๑๕๐ ลานบาท
และค0าก0อสราง จํานวน ๔๐๐ ลานบาท
(ปQ ๒ ๕ ๕๕ จํ า น ว น ๘ ๐ ล านบาท
ปQ ๒๕๕๖ จํ านวน ๑๖๐ ลานบาท และ
ปQ ๒๕๕๗ จํ า นวน ๑๖๐ ลานบาท)
ซึ่งไม0ไดรับการจัดสรร
โครงการกอสรางทาเรือน้ําลึกปากบารา จ. สตูล
จท./สนข.
อยู0 ระหว0 าง สนข. พิ จารณาดํ าเนิ นการ
วงเงิน ๙,๗๔๑.๑๓ ลานบาท
รายงานผลการทบทวนรู ปแบบโครงการฯ
(ค0าก0อสราง จํานวน ๙,๕๘๕.๕๘ ลานบาท
ตามมติที่ประชุมติดตาม การดําเนินงาน/
ค0าควบคุมงาน จํานวน ๑๕๐.๘๕ ลานบาท และ
โครงการสํ า คั ญ ดานการขนส0 ง ทางน้ํ า
ค0าตรวจสอบสิ่งแวดลอม จํานวน ๔.๗๐ ลานบาท)
เมื่อวันที่ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๓
คค. นําเสนอ ครมพิจารณา ๔ พ.ค. ๒๕๕๓
จท. ไดจางมหาวิ ทยาลั ยสงขลานคริ นทรE
กบส. มี มติ เมื่ อวันที่ ๒๑ มิ .ย. ๒๕๕๓ (ครม. มี มติ
ดํ า เนิ น การติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพ
รับทราบ วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๓) มอบหมายให คค.
สิ่งแวดลอมและงานประชาสัมพันธEและ
รับไปพิจารณาทบทวนรูปแบบโครงการฯ ใหเป-น
การมีส0วนร0วมของประชาชน ระยะก0อน
ท0 า เรื อ อเนกประสงคE รองรั บ การขนส0 ง สิ น คา
ก0อสรางท0าเทียบเรือฯ เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย.
ในพื้นที่ภาคใต และสนับสนุนการท0องเที่ยวในพื้นที่
๒๕๕๓ ป@จจุบันมีผลงานรอยละ ๓๐
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จท.

ผลการดําเนินงาน
เดือน ก.พ. ๒๕๕๔

ความกาวหนา
เดือน มี.ค. ๒๕๕๔

ขอเสนอแนะ
ของ คค.

เหมือนเดือน ก.พ. ๒๕๕๔

เหมือนเดือน ก.พ. ๒๕๕๔

ให สนข. เร0งรัดการพิจารณา
ดําเนินการรายงานผลการทบทวน
รู ป แบบโครงการฯ โดยมี
สาระสํ า คั ญ ตามมติ ที่ ประชุ ม
เมื่อวันที่ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๓ ให คค.
พิ จ า ร ณ า นํ า เ ส น อ ค ร ม .
โดยเร็วต0อไป

ลําดับ

โครงการ

หนวยงาน

โดยใหความสําคัญลําดับสูงกับการปYองกัน ผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอมและการยอมรับ ของประชาชน
รวมทั้ ง วางแผนการพั ฒ นาโครงข0 ายการขนส0 ง
เชื่อมโยงระหว0างท0าเรือทวาย ทลฉ.
ท0าน รชค. เกื้อกูลฯ ไดเป-นประธานการประชุ ม
เพื่อหารือแนวทางการดําเนินงานของ คค. ตามมติ
คณะกรรมการ กบส. เมื่อ ๓๐ ก.ค. ๒๕๕๓ และ
มีมติที่ประชุม คือ
(๑) ยืนยันรูปแบบการพัฒนาโครงการก0อสราง
ท0าเรือน้ําลึกปากบารา จ. สตูล ของ จท. ระยะที่ ๑
ตามที่ คค. ไดนําเสนอ ครม. พิจารณา ส0วนการพัฒนา
ระยะที่ ๒ จะพิจารณาตามความเหมาะสมต0อไป
(๒) การพัฒนาโครงข0ายการขนส0งเชื่อมโยง
กับท0าเรือน้ําลึกทวาย คค. จะสนับสนุน เมื่อมีการพัฒนา
ท0 า เรื อ น้ํ า ลึ ก ทวายแลวโดยพิ จารณาดํ าเนิ นการ
เฉพาะโครงสรางพื้นฐาน ภายในประเทศที่เชื่อมต0อ
กับสหภาพพม0า
(๓) ให สนข. ติดตามการขอรับจัดสรร งบประมาณ
เพื่อมาดําเนินการศึกษาจัดทําแผนแม0บทการขับเคลื่อน
ลําดับ
โครงการ
หนวยงาน
การพัฒนาสะพานเศรษฐกิจ (Landbridge) เพื่อเป-นฐาน
ในการพัฒนาอย0างยั่งยืนในพื้นที่ภาคใตใหแลวเสร็จโดยเร็ว
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ผลการดําเนินงาน
เดือน ก.พ. ๒๕๕๔
ป@ญหาและอุปสรรค
เครื อข0 ายประชาชนติ ดตามแผนพั ฒนา
จังหวัดสตูลไดคัดคานโครงการ และขู0ทําราย
นักศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลั ยสงขลานครินทรE
ไดขอระงับการทํางาน ทั้งหมดไวเป-นการชั่วคราว
ขณะนี้อยู0ระหว0างการพิจารณาของ จท.

ความกาวหนา
เดือน มี.ค. ๒๕๕๔

ขอเสนอแนะ
ของ คค.

ผลการดําเนินงาน
เดือน ก.พ. ๒๕๕๔

ความกาวหนา
เดือน มี.ค. ๒๕๕๔

ขอเสนอแนะ
ของ คค.

(๔) ให จท. พิจารณาดําเนินการประชาสัมพันธE
และรับฟaงความคิดเห็นของประชาชนในการพัฒนา
ท0 าเรื อน้ํ าลึ กปากบารา จ. สตู ล และให สนข.
พิ จ ารณาดํ า เนิ น การประชาสั ม พั น ธE แ ละรั บ ฟa ง
ความคิดเห็นของประชาชนในส0วนของการพัฒนา
สะพานเศรษฐกิจและอื่นๆ ที่เกี่ยวของต0อไป
(๕) ใหประมวลการพิจารณาความเห็นและ
มติที่ประชุมเสนอ ครม. พิจารณาต0อไป
สลค. ไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๕๓
ขอส0 งเรื่องการขอพิจ ารณาอนุมัติโ ครงการฯ คื น
ให คค. พิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง
ในการประชุ ม ติ ด ตามการดํ า เนิ น งาน/
โครงการสําคัญดานการขนส0งทางน้ํา เมื่อวันที่ ๑๔
ธ.ค. ๒๕๕๓ ท0 าน ปกค. ไดมอบหมายให สนข.
ประมวลเรื่องการรายงานผลการทบทวนรูปแบบ
โครงการฯ ให คค. พิ จ ารณานํ า เสนอ ครม.
ภายในเดือน มค. ๒๕๕๓ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
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ลําดับ

โครงการ

หนวยงาน

(๑) พิจารณาความเห็นของหน0วยงานที่เกี่ยวของ
ที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณา ของ ครม. สําหรับ
โครงการก0อสรางท0าเรือน้ําลึก ปากบารา และชี้แจง
เหตุ ผลความจํ าเป- น และประโยชนE ข องโครงการ
ใหชัดเจน
(๒) กรณีท0าเรือทวายใหพิจารณา
- หากจะสนั บสนุ น คค. จะตองดํ าเนิ นการ
อะไรบาง
- หากมี ท0าเรื อ ทวาย ประเทศไทยจะตอง
ดําเนินการอย0างไร
- การเชื่อมต0อกับท0าเรือแหลมฉบัง จะตอง
มีการพัฒนาอย0างไร
(๓) ใหเปรียบเทียบโครงข0ายการพัฒนาเป-นกรณี
(๑) ท0าเรือทวาย ท0าเรือแหลมฉบัง และท0าเรือปากบารา
(๒) ท0 า เรื อ ปากบารากั บ ท0 า เรื อแหลมฉบั ง และ
(๓) ท0าเรือทวายและท0าเรือแหลมฉบัง ทั้งนี้ ใหรายงาน
ลักษณะการใชประโยชนEของท0าเรือทวาย และท0าเรือปากบา
ราที่มีลักษณะต0างกัน (ท0าเรือทวาย เป-นท0าเรืออุตสาหกรรม
ในขณะที่ท0าเรือปากบาราเป-นท0าเรือเป-นท0าเรือพาณิชยE
ลําดับ
โครงการ
หนวยงาน
(๔) สํ าหรั บการศึ ก ษาฯ ที่ สนข. ยั งไม0 ไดรั บ
การจัดสรรงบประมาณ ให สนข.ประมวลผลการศึกษา
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ผลการดําเนินงาน
เดือน ก.พ. ๒๕๕๔

ความกาวหนา
เดือน มี.ค. ๒๕๕๔

ขอเสนอแนะ
ของ คค.

ผลการดําเนินงาน
เดือน ก.พ. ๒๕๕๔

ความกาวหนา
เดือน มี.ค. ๒๕๕๔

ขอเสนอแนะ
ของ คค.

๒.๓

ในภาพรวมการพั ฒ นาพื้ น ที่ ช ายฝaW ง ทะเลภาคใต
ในเรื่ อ งการพั ฒ นาโครงสรางดานคมนาคมขนส0 ง
เพื่อประกอบการเสนอเรื่องให ครม. ต0อไป
โครงการกอสรางทาเทียบเรืออเนกประสงค5คลองใหญ
จ. ตราด
วงเงิน ๑,๓๐๕.๓๓ ลานบาท
(ค0 า ก0 อ สราง จํ า นวน ๑,๒๙๖.๐๐ ลานบาท
และค0าศึกษาออกแบบฯ จํานวน ๙.๓๓ ลานบาท)
จท. ไดรั บ การจั ด สรรงบประมาณสํ า หรั บ
ค0 า ก0 อ สราง จํ า นวน ๑,๒๙๖.๐๐ ลานบาท
แบ0งเป-น ปQ ๒๕๕๔ จํานวน ๑๙๔.๔๐ ลานบาท
ปQ ๒๕๕๕ จํานวน ๔๓๒.๐๐ ลานบาท และ
ปQ ๒๕๕๖ จํานวน ๖๖๙.๖๐ ลานบาท
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จท.

จท. ไดทําการประกวดราคาเมื่อวันที่
๑๗ ก.พ. ๒๕๕๔ ขณะนี้ ไดผู รั บจางฯ แลว
ปaจจุบันอยู0ระหว0างขอความเห็นชอบจาก สงป.

เหมือนเดือน ก.พ. ๒๕๕๔

ลําดับ

โครงการ

หนวยงาน

๒.๔ โครงการพัฒนาทาเทียบเรือ A ที่ทาเรือแหลมฉบัง
วงเงิน ๑,๘๐๒ ลานบาท
คค. เสนอเรื่องให ครม. พิจารณา วันที่ ๒๔ พ.ค. ๒๕๕๓
สศช. เสนอความเห็ น ประกอบการพิ จ ารณา
ของ ครม. วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๓ โดยเห็นว0าเป-น
โครงการที่เป-นการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและจัดหา
เครื่องมือยกขนสําหรับใหบริการเรือชายฝaWงและเรือ
ลํ าเลี ย งตู สิ น คาทางน้ํ า ซึ่ งมี ความสอดคลองกั บ
นโยบายการพัฒนาระบบโลจิสติกสE ดานการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการขนส0งจากทางถนนเป-นการขนส0งทางน้ํา
ซึ่งเป-นรูปแบบการขนส0งที่มีการใชพลังงานอย0างมีประสิทธิภาพ
อย0างไรก็ตาม เห็นควรให กทท. รับไปศึกษาวิเคราะหE
ความเหมาะสมของโครงการตามประกาศ สศช.
เรื่องหัวขอในการเสนอผลการศึกษาและวิเคราะหEโครงการ
โดยใหความสําคัญกับการพิจารณารูปแบบการบริหาร
จัดการและการกําหนดอัตราค0าภาระที่เหมาะสม
และดําเนินการตามขั้นตอนของ พรบ. การใหเอกชน
เขาร0วมงานฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ อย0างเคร0งครัดต0อไป
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กทท.

ผลการดําเนินงาน
เดือน ก.พ. ๒๕๕๔
อยู0ระหว0างดําเนินงานศึกษาในงวดที่ ๒

ความกาวหนา
เดือน มี.ค. ๒๕๕๔
อยู0ระหว0างดําเนินงานศึกษาในงวดที่ ๓

ขอเสนอแนะ
ของ คค.
ให กทท. กํ า กั บ ดู แ ลให
การดําเนินงานเป-นไปตามแผนงาน

ลําดับ

โครงการ

หนวยงาน

ครม. ไดมี ห นั ง สื อ ลงวั น ที่ ๒๘ ต.ค. ๒๕๕๓
ส0 ง เรื่ อ งคื น ให คค. รั บไปพิ จ ารณาทบทวนก0 อ น
นําเสนอ ครม. โดยใหรับความเห็นของ กค. ทส.
และ สศช. ไปพิจารณาดําเนินการดวย ซึ่ง คค. ได
สั่งการให กทท. และ สนข. ทราบและดําเนินการ
ในส0วนที่เกี่ยวของต0อไป
กทท. ไดลงนามในสั ญญาเมื่ อวั นที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๓
ว0 า จางกลุ0 ม บริ ษั ท เซาทE อี๊ ส ทE เ อเซี ย เทคโนโลยี
จํ ากั ด เป- นที่ ปรึ กษา เพื่ อศึ กษาขอมู ลตามความเห็ น
ของ สศช. รวมทั้ งศึ กษาวิ เคราะหE โ ครงการและ
ออกแบบรายละเอี ย ดสํ า หรั บ ก0 อ สราง วงเงิ น
๒๘.๘๙ ลานบาท (ไม0รวม VAT) ระยะเวลาดําเนินการ
๑๘๐ วัน โดยแบ0งการดําเนินงานเป-น ๖ งวด
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ผลการดําเนินงาน
เดือน ก.พ. ๒๕๕๔

ความกาวหนา
เดือน มี.ค. ๒๕๕๔

ขอเสนอแนะ
ของ คค.

ลําดับ

โครงการ

หนวยงาน

๒.๕

โครงการพั ฒนาศู นย5 การขนสงตู สิ นคาทางรถไฟ
ที่ทาเรือแหลมฉบัง
วงเงิน ๒,๕๗๐ ลานบาท
คค. เสนอเรื่องให ครม. พิจารณา วันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๕๒
สศช. เสนอความเห็ น ประกอบการพิ จ ารณา
ของ ครม. วั น ที่ ๑๐ มิ . ย. ๒๕๕๓ โดยเห็ นดวย
ในหลักการที่ กทท. จะดําเนินการพัฒนาศูนยEการขนส0 ง
ตูสินคาทางรถไฟที่ท0าเรือแหลมฉบัง อย0างไรก็ตาม
โครงการที่เสนอมีความเชื่อมโยง กับโครงการก0อสราง
ทางรถไฟทางคู0 ช0วงฉะเชิงเทรา – ศรีราชา – แหลมฉบัง
และการจัดหารถจักรและลอเลื่อนของ รฟท. รวมทั้ง
จะตองพิจารณาถึงการกําหนดอัตราค0าภาระในการ
ใหบริการยกขนตูสินคา และผลกระทบต0อผูใชบริการ
ตลอดจนรูปแบบการใหเอกชน เขาร0วมลงทุนที่เหมาะสม
ดังนั้น เห็นควรให กทท. ทบทวนแผนดําเนินงาน
ของโครงการใหมีความเหมาะสมและสอดคลอง
กั บ แผนดํ าเนิ นงานโครงการของ รฟท. ในปa จจุ บั น
พรอมทั้งเร0งศึกษาความเหมาะสมของอัตราค0าภาระ
ในการใหบริการ และรูปแบบการใหเอกชนเขาร0วมลงทุน

กทท.
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ผลการดําเนินงาน
เดือน ก.พ. ๒๕๕๔
อยู0ระหว0างดําเนินงานศึกษาในงวดที่ ๒

ความกาวหนา
เดือน มี.ค. ๒๕๕๔
อยู0ระหว0างดําเนินงานศึกษาในงวดที่ ๓

ขอเสนอแนะ
ของ คค.
ให กทท.กํากับดูแลการดําเนินงาน
ใหเป-นไปตามแผนงาน
ในการประชุ ม ติ ด ตาม
การดําเนินงาน/โครงการสําคั ญ
ดานการขนส0งทางน้ํา เมื่อวันที่
๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๓ ท0 าน ปกค.
ไดมอบหมายให กทท. พิจารณา
ความเป-นไปไดในการแยกเสนอ
เรื่ อ งการก0 อ สรางโครงการฯ
กับการบริหารภายหลังการก0อสราง
แล วเสร็ จเพื่ อให สามารถ
ดํ า เนิ น การก0 อ สรางไดก0 อ น
และให สนข. เป-นหน0วยงานหลัก
ในการพิจารณาเชื่อมโยงการขนส0ง
ทางน้ํ า และทางรางจาก ICD
ลาดกระบัง–แหลมฉบัง ในภาพรวม
ทั้งระบบใหเกิดประโยชนEสูงสุด
ดั งนั้ น เห็ นควรให สนข. และ
กทท. พิจารณาดําเนินการต0อไป

ลําดับ

โครงการ

หนวยงาน

ในโครงการตามขั้นตอนของ พ.ร.บ. ว0าดวยการใหเอกชน
เขาร0วมงานฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และนําเสนอโครงการให
คณะกรรมการ สศช. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๓ ส.ค. ๒๕๕๓ ให คค. (กทท.)
เร0งดําเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการ สศช.
และนําเสนอโครงการใหคณะกรรมการ สศช. พิจารณา
อีกครั้งหนึ่งโดยด0วน ทั้งนี้ ให กทท. รับความเห็นของ
กค. และ สงป. ไปพิจารณาประกอบการดําเนินการดวย
ซึ่ง คค. ไดสั่งการให กทท. ดําเนินการตามมติ ครม.
ในส0วนที่เกี่ยวของต0อไป
คค. ไดนําเสนอขอมูลเพิ่มเติมตามความเห็น สศช.
ใหคณะกรรมการ สศช. พิจารณา วันที่ ๑๖ ส.ค. ๒๕๕๓
ซึ่งคณะกรรมการ สศช. มีความเห็นสรุปได คือ
(๑) ขอมู ลเพิ่ มเติ มที่ คค. เสนอยั งไม0 สามารถ
ประเมินผลตอบแทนทางการเงินของโครงการในภาพรวม
และผลประโยชนEจากการใหเอกชนเขาร0วมลงทุน
ในโครงการ รวมทั้ง ยั งไม0มีความชั ดเจนในเรื่ อง
อัตราค0าบริการยกขนตูสินคาที่เหมาะสม
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ผลการดําเนินงาน
เดือน ก.พ. ๒๕๕๔

ความกาวหนา
เดือน มี.ค. ๒๕๕๔

ขอเสนอแนะ
ของ คค.

ลําดับ

โครงการ

หนวยงาน

(๒) กทท. จําเป-นตองพิจารณาศึกษาความเหมาะสมของ
อั ตราค0 าบริ การยกขนตู สิ นคา ทางเลื อกรู ปแบบ
การใหเอกชนเขาร0 วมลงทุ น และผลตอบแทนที่ กทท.
คาดว0าจะไดรับจากการใหเอกชนเขาร0วมดําเนินโครงการ
ทั้งนี้เห็นควรให กทท. เร0 งศึกษาความเหมาะสมของ
โครงการใหครบถวนสมบูรณE ทั้งในส0วนของการก0อสราง
และการใหเอกชนเขาร0วมดําเนินการภายใตกรอบวงเงิน
สําหรั บ ศึกษาและออกแบบรายละเอี ยดของโครงการ
จํานวน ๓๙ ลานบาท และนําเสนอคณะกรรมการ กทท.
พิจารณาใหความเห็นชอบก0อน แลวจึงดําเนินการตาม
ขั้นตอนของ พ.ร.บ. ว0าดวยการใหเอกชนเขาร0วมงานฯ
พ.ศ. ๒๕๓๕ อย0างเคร0งครัดต0อไป
ซึ่ง คค. ไดสั่งการให สนข. และ กทท. พิจารณา
ดําเนินการต0อไปตามความเห็นของคณะกรรมการ สศช.
กทท. ไดลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๓
จางกลุ0มบริษัทเซาทEอี๊สเอเชีย เทคโนโลยี จํากัด เป-นที่ปรึกษา
เพื่อศึกษาขอมูลตามความเห็นของ สศช. รวมทั้ง ศึกษา
วิเคราะหEโครงการและออกแบบรายละเอียด สําหรับก0อสราง
วงเงิน ๒๘.๔๒๔ ลานบาท (ไม0รวม VAT) ระยะเวลา
ดําเนินการ ๑๘๐ วัน โดยแบ0งการดําเนินงานเป-น ๖ งวด
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ผลการดําเนินงาน
เดือน ก.พ. ๒๕๕๔

ความกาวหนา
เดือน มี.ค. ๒๕๕๔

ขอเสนอแนะ
ของ คค.

ลําดับ

โครงการ

หนวยงาน

๒.๖

โครงการกอสรางเขื่อนยกระดับในแมน้ําเจาพระยา
และนานเพื่อการเดินเรือ
วงเงิน ๑๔,๔๒๔.๙๒ ลานบาท

จท.

๒.๗

โครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๓
วงเงิน ๑๔๑.๘๕ ลานบาท
กทท. ไดลงนามในสั ญ ญาจางกลุ0 มบริ ษั ท ที ม
คอนซั ลติ้ ง เอ็ นจิ เนี ยริ่ ง แอนดE แมเนจเมนทE จํ ากั ด
เมื่ อวั น ที่ ๑๓ ม.ค. ๒๕๕๔ เพื่ อศึ กษาออกแบบ
รายละเอี ย ดทางดานวิ ศวกรรม และผลกระทบ
สิ่งแวดลอม สําหรับการก0อสรางท0าเรือแหลมฉบัง
ขั้นที่ ๓ วงเงิน ๑๓๒.๒๔๓ ลานบาท (ไม0รวม VAT)
ระยะเวลาดํ า เนิ น การ ๓๗๕ วั น โ ดยแบ0 ง
การดําเนินงานเป-น ๑๒ งวด

กทท.
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ผลการดําเนินงาน
เดือน ก.พ. ๒๕๕๔
คค. ไดมีหนังสือลงวันที่ ๔ เม.ย. ๒๕๕๔
เสนอ ครม. พิ จารณาใหความเห็ น ชอบ
ในหลักการโครงการฯ เพื่อให จท. สามารถ
ขอรั บ จั ด สรรงบประมาณเพื่ อ ศึ ก ษา
ผลกระทบสิ่ งแวดลอมและสํ ารวจออกแบบ
รายละเอี ยดการก0 อสรางเขื่ อนยกระดั บใน
แม0น้ําเจาพระยาและน0านเพื่อการเดินเรือ
วงเงินรวม ๒๓๙.๐๑ ลานบาท
อยู0ระหว0างดําเนินงานศึกษาในงวดที่ ๒

ความกาวหนา
เดือน มี.ค. ๒๕๕๔
สลค. ไดมีหนังสือลงวันที่ ๗ เม.ย. ๒๕๕๔
ประมาณการว0าจะนําเรื่องขอความเห็นชอบ
ในหลั ก การโครงการก0 อสรางเขื่ อ น
ยกระดับในแม0น้ําเจาพระยาและน0าน
เพื่อการเดินเรือของ จท. เสนอ ครม.
ภายในวันที่ ๒๖ เม.ย. ๒๕๕๔
อยู0ระหว0างดําเนินงานศึกษาในงวดที่ ๓

ขอเสนอแนะ
ของ คค.

ให กทท.กํากับดูแลการดําเนินงาน
ใหเป-นไปตามแผนงาน
ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ติ ด ต า ม
การดํ า เนิ น /โครงการสํ า คั ญ
ดานการขนส0งทางน้ําเมื่อวันที่
๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๓ ท0 าน ปกค.
ไดมอบหมายให กทท. จัดทํา
แผนการดํ าเนิ นงานโครงการ
เสนอ คค. ดั ง นั้ น เห็ น ควรให
กทท. พิจารณาดําเนินการต0อไป

ลําดับ

โครงการ

หนวยงาน

โครงการกอสรางทาเทียบเรือสินคา อ.ธาตุพนม
จ.นครพนม
วงเงิน ๑๓.๕๐ ลานบาท
๒.๙ โครงการกอสรางทาเทียบเรือบานนาเกลือ จ.ตรัง
วงเงิน ๓๘๙.๐๐ ลานบาท
๒.๑๐ โครงการจั ดหาระบบติ ดตาม แสดงสถานะเรื อ
พรอมติ ด ตั้ ง อุ ปกรณ5 วงจรปF ด เพื่ อดู แ ลรั กษา
ความปลอดภัยในคลองแสนแสบ
วงเงิน ๗๒.๗๑๕๖ ลานบาท
ปQ ๒๕๕๔ ๑๔.๒๑๔๙ ลานบาท
ปQ ๒๕๕๕ ๕๘.๕๐๐๗ ลานบาท
๒.๘
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จท.
จท.
จท.

ผลการดําเนินงาน
ความกาวหนา
เดือน ก.พ. ๒๕๕๔
เดือน มี.ค. ๒๕๕๔
จท. ไดจัดทําร0าง TOR แลวเสร็จ
จท. ไดประกาศร0าง TOR ระหว0าง
ขณะนี้อยู0ระหว0างเตรียมการประกวดราคา วันที่ ๒๒ – ๒๕ มี.ค. ๒๕๕๔ ขณะนี้
อยู0ระหว0างขออนุมัติประกวดราคา
เหมือนเดือน ก.พ. ๒๕๕๔
จท. ไดจั ด ทํ า ร0 า ง TOR แลวเสร็ จ
ขณะนี้อยู0ระหว0างเตรียมการประกวดราคา
จท. ไดประกาศร0าง TOR เมื่อวันที่ จท. ไดประกาศร0าง TOR ครั้งที่ ๒
๘-๑๑ ก.พ. ๒๕๕๔ แต0มีการแกไขตามที่ ระหว0างวันที่ ๓๐ มี.ค. – ๔ เม.ย. ๒๕๕๔
มี ผู ใหความเห็ น ขณะนี้ อ ยู0 ร ะหว0 า ง
คณะกรรมการฯ พิจารณา ก0อนขออนุมัติ
ร0าง TOR ครั้งที่ ๒

ขอเสนอแนะ
ของ คค.

ลําดับ

โครงการ

หนวยงาน

ผลการดําเนินงาน
เดือน ก.พ. ๒๕๕๔

ความกาวหนา
เดือน มี.ค. ๒๕๕๔

ขอเสนอแนะ
ของ คค.

๓.
๓.๑

การบริหารจัดการ และการใชประโยชน5ทรัพย5สิน
การพิจารณาการขอทบทวนอัตราคาภาระขั้นสู ง
และขั้นต่ําการยกตูสินคาขึ้นลงรถไฟที่ทาเรือแหลมฉบัง

กทท.

เหมือนเดือน ก.พ. ๒๕๕๔

ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ติ ด ต า ม
การดํ า เนิ น /โครงการสํ า คั ญ
ดานการขนส0งทางน้ําเมื่อวันที่
๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๓ ท0 าน ปกค.
ไดมอบหมายให กทท. จั ดทํ า
แผนการดํ าเนิ นงานโครงการ
เสนอ คค. ดังนั้น เห็นควรให
กทท. พิจารณาดําเนินการต0อไป

๓.๒

การดํ าเนิ นการตามแผนพั ฒนาการใชประโยชน5
สินทรัพย5ของ กทท. พ.ศ. ๒๕๕๑ (บริเวณนอก
เขตรั้วศุลกากร ทาเรือกรุงเทพ)
กทท. ไดจัด ทํ า รายงานผลการศึก ษาและ
วิเคราะหEโครงการฯ แลวเสร็จ แบ0งการพัฒนาพื้นที่
ออกเป-น ๔ แปลง ไดแก0 อาคารศูนยEธุรกิจพาณิชยนาวี
ศู น ยE โ ลจิ ส ติ ก สE แ ละกระจายสิ น คา ศู น ยE ก ลาง
พาณิ ช ยกรรมนานาชาติ เพื่ อพั ฒ นาพาณิ ช ยนาวี
และอาคารสํานักงาน รวมค0าใชจ0ายในการพัฒนา

อยู0 ร ะหว0 าง กทท. พิ จ ารณาทบทวน
อั ต ราค0 า ภาระ โดยรวมรายการลงทุ น
ที่เกี่ยวของทั้งหมด (การต0อเชื่อมทางรถไฟ
อุ ป กรณE ย กขนตู สิ น คาและค0 า บริ ห าร
จั ด การที่ เ กิ ด ขึ้ น ) เพื่ อ นํ า เสนอ ครม.
พิจารณาต0อไป
(ผลการศึกษารวมอยู0ในโครงการพัฒนา
ศูนยEการขนส0งตูสินคาทางรถไฟที่ท0าเรือ
แหลมฉบัง)
ท0 าน ปกค. ไดประชุ มหารื อ รายงาน
การศึ ก ษาและจั ด ทํ า ผั ง แม0 บ ทการใช
ประโยชนE พื้น ที่ ของ กทท. บริ เวณท0 าเรื อ
กรุงเทพฯ ฉบับสุดทาย พรอมกับการศึกษา
ประเด็นเพิ่มเติมตามขอคิดเห็น กค. ของ กทท.
ร0 ว มกั บ สนข. และ กทท. เมื่ อ วั น ที่
๙ มี . ค. ๒๕๕๔ และมี มติ มอบหมายให
นํ า ส0 ง รายงานการศึ ก ษาฯ พรอมกั บ
การศึกษาประเด็นเพิ่มเติมฯ เสนอ กค.

เหมือนเดือน ก.พ. ๒๕๕๔

ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ติ ด ต า ม
การดํ า เนิ น /โครงการสํ า คั ญ
ดานการขนส0งทางน้ําเมื่อวันที่
๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๓ ท0 าน ปกค.
ไดมอบหมายให กทท. จั ดทํ า
แผนการดํ าเนิ นงานโครงการ
เสนอ คค. ดังนั้น เห็นควรให
กทท. พิจารณาดําเนินการต0อไป
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กทท.

ลําดับ

โครงการ

หนวยงาน

๒๘,๑๔๖.๕๓๔ ลานบาท เสนอ คค. พิ จ ารณา
นํ า เสนอ กค. ตามขั้ น ตอนของ พ.ร.บ. ว0 า ดวย
การใหเอกชนเขาร0วมงานฯ พ.ศ. ๒๕๓๕
กค. ไดมี ห นั ง สื อ ลงวั น ที่ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๒
ให กทท. ศึ ก ษาและวิ เ คราะห5 เ พิ่ มเติ ม ถึ ง ขอดี
ขอเสีย และผลกระทบของการพัฒนาพื้นที่ทั้ง ๔ แปลง
โดยคํานึงถึงแผนโครงการรวมของพื้นที่ และแผน
แม0 บ ทการใชประโยชนE พื้ น ที่ กทท. ทั้ ง หมด
ในภาพรวม (Master Plan) เป-นตน
กทท. ไดดํ าเนิ น การเพิ่ มเติ มตามความเห็ น
ของ กค. และคณะกรรมการ กทท. ไดมี ม ติ
เห็นชอบผังแม0บทการใชประโยชนEพื้นที่ของ กทท.
บริเวณท0าเรือกรุงเทพ เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๕๓ และ
ไดนําเสนอ คค. พิจารณานําเสนอ กค. ต0อไป
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ผลการดําเนินงาน
เดือน ก.พ. ๒๕๕๔
เพื่ อ พิ จ ารณาดํ า เนิ น การตามขั้ น ตอน
ของ พ.ร.บ. ว0 า ดวยการใหเอกชนเขา
ร0วมงานฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป-นการเบื้องตนก0อน
รวมทั้ ง มอบหมายให กทท. รั บความเห็ น
ของที่ ประชุ มไปประกอบการพิ จารณา
ดําเนินการตามขั้นตอนต0อไป
กทท. ไดดําเนินการตามมติที่ประชุม
ขางตน และ สนข. ไดเสนอ คค. พิ จารณา
จัดส0งรายงานการศึกษาฯ พรอมกับการศึกษา
ประเด็นเพิ่มเติมฯ ให กค. พิจารณาดําเนินการ
ตาม พ.ร.บ. ว0าดวยการใหเอกชนเขาร0วมงานฯ
พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามที่ กทท. เสนอตาม
ความเห็ นของที่ ประชุ ม เมื่ อวั นที่ ๙ มี .ค. ๒๕๕๔
ขณะนี้อยู0ระหว0างการพิจารณาของ คค.

ความกาวหนา
เดือน มี.ค. ๒๕๕๔

ขอเสนอแนะ
ของ คค.

ลําดั
โครงการ
หนวยงาน
ผลการดําเนินงาน
บ
เดือน ก.พ. ๒๕๕๔
๓.๓ การพัฒนาตลาดคลองเตย
กทท.
การดําเนินการปรับปรุงตลาดฯ หลังที่ ๓
มีผลงานรอยละ ๙๘
กทท. ไดใหบริ ษั ท ลี เ กี้ ล โปรเฟสชั่ น แนล
จํากัด เป-นผูเช0า ลงทุนบริหาร และประกอบการ
การดําเนินการปรับปรุงตลาดฯ หลังที่ ๔
เป-นระยะเวลา ๑๐ ปQ เริ่มตั้งแต0วันที่ ๒๙ ต.ค. ๒๕๕๑
บริษัทฯ ไดยายแผงคาออกจากพื้นที่แลว
(ค0 า ตอบแทน จํ า นวน ๖๑๓.๕๙ ลานบาท)
ประมาณ ๓๐๐ แผง
โดยบริษัทฯ ไดชําระค0 าตอบแทนปQที่ ๑ จํานวน
มีปaญหา/อุปสรรคคือการเขาพื้นที่หลังที่ ๒
๔๖.๒๗ ลานบาท และปQที่ ๒ งวดที่ ๑-๒ จํานวน
เนื่องจากผูประกอบการรายเดิม (สหกรณE
๕ ลานบาท ให กทท. แลว
เครดิตยูเนี่ยนชุมชนพัฒนาคลองเตย ๗๙
จํากัด) ยังไม0ส0งมอบพื้นที่ให กทท. ขณะนี้
อยู0ระหว0างการดําเนินการตามกฎหมาย
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ความกาวหนา
เดือน มี.ค. ๒๕๕๔
การดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง ตลาดฯ
หลังที่ ๓ ดําเนินการแลวเสร็จ คงเหลือ
การเก็บงานก0อสรางโดยรอบ
การดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง ตลาดฯ
หลั งที่ ๔ บริ ษัทฯ ไดยายแผงคาออก
จากพื้นที่แลว ประมาณ ๓๐๐ แผง และ
จะ แ บ0 ง ก า รดํ า เ นิ น ก าร ก0 อ ส ร า ง
ออกเป-น ๒ ส0วน โดยไดเริ่มดําเนินการ
ในส0วนที่ ๑ แลวบางส0วน
มีปaญหา/อุป สรรคคือการเขาพื้น ที่
หลังที่ ๒ เนื่องจากผู ประกอบการรายเดิ ม
(สหกรณE เครดิ ตยู เนี่ ย นชุ มชนพั ฒ นา
คลองเตย ๗๙ จํากัด) ยังไม0ส0งมอบพื้นที่
ให กทท. ขณะนี้อยู0ระหว0างการดําเนินการ
ตามกฎหมาย

ขอเสนอแนะ
ของ คค.

ลําดับ

โครงการ

หนวยงาน

๓.๔

งานสงเสริมการพาณิชยนาวีของประเทศ
(๑) ดานการกํากับและประสานงานพาณิชยนาวี
(๑.๑) งานเกี่ ยวกั บการประกอบกิ จการท0 าเรื อ
เดินทะเล ตาม ปว. ๕๘

จท.

(๑.๒) งานเกี่ยวกับผูประกอบการขนส0งต0อเนื่อง
หลายรู ปแบบตามกฎกระทรวงที่ ออกตามความใน
พ.ร.บ. การขนส0งต0อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘

ลําดับ

โครงการ

หนวยงาน
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ผลการดําเนินงาน
เดือน ก.พ. ๒๕๕๔

ความกาวหนา
เดือน มี.ค. ๒๕๕๔

ขอเสนอแนะ
ของ คค.
ในการประชุ ม ติ ด ตาม
การดํ า เนิ น งาน/โครงการ
(๑.๑) - การออกใบอนุญาต จํานวน ๔ ฉบับ (๑.๑) - การออกใบอนุญาต จํานวน ๔ ฉบับ สําคัญดานการขนส0งทางน้ํา
- การต0ออายุใบอนุญาตจํานวน๑๕ฉบับ
- การต0ออายุใบอนุญาตจํานวน๑๕ฉบับ เมื่อวันที่ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๓
- การเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต/เงื่อนไข
- การเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต/เงื่อนไข ท0 า น ปกค. ไดมอบหมาย
ทายบันทึกใบอนุญาต จํานวน ๑ ราย
ทายบันทึกใบอนุญาต จํานวน ๑ ราย
ให จท. พิ จ ารณาแนวทาง
- การติดตามผูประกอบการที่ยัง
- การติดตามผูประกอบการที่ยัง
ในการส0งเสริมและผลักดัน
ไม0ไดยื่นขอใบอนุญาต
ไม0ไดยื่นขอใบอนุญาต
ใหภาคเอกชนยกระดับกองเรือ
(๑.๒) - การจดทะเบียนผูประกอบการ (๑.๒) - การจดทะเบียนผูประกอบการ ของกลุ0มต0างๆ ใหมีลักษณะ
ขนส0งต0อเนื่องหลายรูปแบบ
ขนส0งต0อเนื่องหลายรูปแบบ
เป- นกองเรือของไทย (โดย
- การติดตามเกี่ยวกับผูประกอบการ
- การติดตามเกี่ยวกับผูประกอบการ ภาคเอกชน) โดยรั ฐ บาล
ขนส0งต0อเนื่องหลายรูปแบบ
ขนส0งต0อเนื่องหลายรูปแบบ
ใหการสนับสนุนดานต0างๆ
- การจัดทําสถิติขอมูลของการประกอบ
- การจัดทําสถิติขอมูลของการประกอบ เช0น การปรั บปรุง กฎระเบียบ
การขนส0งต0อเนื่องหลายรูปแบบ
การขนส0งต0อเนื่องหลายรูปแบบ
การหาแหล0งเงินทุ น เป-นตน
โดยให จท. ไปหารื อแนวทาง
การสนั บสนุ นกั บภาคเอกชน
เพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนา
ดังกล0าว และรายงาน คค.
ทราบต0อไป ดังนั้น เห็นควร
ผลการดําเนินงาน
เดือน ก.พ. ๒๕๕๔

ความกาวหนา
เดือน มี.ค. ๒๕๕๔

ขอเสนอแนะ
ของ คค.

(๑.๓) งานเกี่ยวกับมาตรการสงวนสินคาลงเรือไทย
ตาม พ.ร.บ. การส0 งเสริมการพาณิ ชยนาวี พ.ศ. ๒๕๒๑
และฉบับแกไข
(๒) ดานสงเสริมและพัฒนาการขนสงทางน้ําและ
พาณิชยนาวี
(๒.๑) มาตรการเร0งด0วนเพื่อบรรเทาผลกระทบ
ของผู ประกอบการพาณิชยนาวีทั้งระบบจากวิกฤต
เศรษฐกิจโลก

ลําดับ

โครงการ

หนวยงาน

(๒.๒) มาตรการเร0 งด0 วนเพื่ อสนั บสนุ นธุ รกิ จ
และผูประกอบการธุรกิจพาณิชยนาวี
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(๑.๓) การดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ บรรทุ ก
ขนส0 ง หรื อนํ าเขาของจากต0 างประเทศ
โดยใชเรือไทย หรือเรืออื่นที่มิใช0เรือไทย
โดยไดรับสิทธิประโยชนEเช0นเดียวกับเรือไทย

(๑.๓) การดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ บรรทุ ก ให จท.พิจารณาดําเนินการ
ขนส0 ง หรื อ นํ า เขาของจากต0 างประเทศ ต0อไป
โดยใชเรือไทย หรือเรืออื่นที่มิใช0เรือไทย
โดยไดรับสิทธิประโยชนEเช0นเดียวกับเรือไทย

(๒.๑) ปaจจุ บั นภาวะเศรษฐกิจมี แนวโนมดี ขึ้น
จึงไดยกเลิกมาตรการดังกล0าว โดย จท.
ไดดําเนินโครงการศึกษาโครงสรางอัตราค0าภาระ
ของท0 าเรื อ ภายในประเทศและภู มิภ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ขณะนี้อยู0ระหว0าง
คัดเลือกที่ปรึกษา

(๒.๑) ปa จจุ บั นภาวะเศรษฐกิ จมี แนวโนมดี ขึ้ น
จึงไดยกเลิกมาตรการดังกล0าว โดย จท.
ไดดําเนินโครงการศึกษาโครงสรางอัตราค0าภาระ
ของท0 า เรื อ ภายในประเทศและภู มิภ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต วงเงิน ๑๐.๐๕๗๖
ลานบาท และโครงการศึ กษาเปรี ยบเที ยบ
เพื่ อ เสนอแนะ ปรั บ ปรุ ง มาตรการและ
สิทธิประโยชนEทางการเงิน ทางภาษี และ
ส0งเสริมการลงทุนสําหรับกิจการพาณิชยนาวี
ทั้ ง ระบบ วงเงิ น ๑๖.๖๗๑๔ ลานบาท
ขณะนี้ อ ยู0 ร ะหว0 า งคั ด เลื อ กที่ ป รึ ก ษา
โดยกําหนดยื่นขอเสนอวันที่ ๗ เม.ย. ๒๕๕๔
ความกาวหนา
เดือน มี.ค. ๒๕๕๔
(๒.๒) - มาตรการทางการคลั ง (ภาษี )
กรมสรรพากรไดยกร0างกฎหมายการขยายเวลา
การยกเวนการจั ดเก็ บภาษี เงิ นไดรอยละ ๑
สําหรับเงินไดพึงประเมิน ที่เป-นค0าเช0าเรือเดินทะเล
ที่ใชในการขนส0งสิน คาระหว0างประเทศ

ผลการดําเนินงาน
เดือน ก.พ. ๒๕๕๔
(๒.๒) - มาตรการทางการคลั ง (ภาษี )
กรมสรรพากรไดยกร0างกฎหมายการขยายเวลา
การยกเวนการจั ดเก็ บภาษี เงิ นไดรอยละ ๑
สําหรับเงินไดพึงประเมิน ที่เป-นค0าเช0าเรือเดินทะเล
ที่ใชในการขนส0งสิน คาระหว0างประเทศ

ขอเสนอแนะ
ของ คค.

ตามประมวลรัษฎากรว0าดวยการลดอัตรา
ฉบั บ ที่ ๔๒๕ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๗๐
ออกไปอีก ๒ ปQ แลวเสร็จ ส0วนร0างกฎหมาย
การขยายระยะเวลากรณีการยกเวนการเสีย
ภาษีรายไดที่ไดมาจากการขายเรือเก0าและ
ซื้อเรือใหม0หรือสั่งต0อเรือใหม0มาทดแทนยังอยู0
ระหว0 า งการยกร0 า งของกรมสรรพากร
สําหรับกฎหมายเกี่ยวกับการใหเจาของเรือไทย
ที่ใหบริการขนส0งทางทะเลภายในประเทศมีสิทธิ
เสี ยภาษี มูลค0 าเพิ่ มได นั้ น ครม. ไดมี มติ เมื่ อ
วั นที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๕๓ อนุ มัติหลั กการร0 าง
พ.ร.ฎ. ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว0 าดวยการกํ าหนดใหกิ จการที่ ไดรั บยกเวน
ภาษี มู ล ค0 า เพิ่ ม ได (ฉบั บ ที่ . ..) พ.ศ. ...
ขณะนี้อยู0ระหว0างการพิจารณาของ สคก.
โครงการ

หนวยงาน
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ผลการดําเนินงาน
เดือน ก.พ. ๒๕๕๔
- มาตรการทางการเงิ น กค. ร0 ว มกั บ
หน0วยงานที่เกี่ ยวของไดพิจ ารณาแนวทาง
ที่เหมาะสมในการสนับสนุนมาตรการดาน
การเงินแก0ผูประกอบการพาณิชยนาวีแลวเสร็จ
และนํ าเสนอคณะกรรมการส0 งเสริ ม
การพาณิชยนาวีพิจารณาใหความเห็นชอบแลว
เมื่อวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๔ และ กค. จะได
นําเสนอ ครม. อนุมัติในหลักการต0อไป

ตามประมวลรัษฎากรว0าดวยการลดอัตรา
ฉบั บ ที่ ๔๒๕ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๗๐
ออกไปอีก ๒ ปQ แลวเสร็จ ส0วนร0างกฎหมาย
การขยายระยะเวลากรณีการยกเวนการเสีย
ภาษีรายไดที่ไดมาจากการขายเรือเก0าและ
ซื้อเรือใหม0หรือสั่งต0อเรือใหม0มาทดแทนยังอยู0
ระหว0 า งการยกร0 า งของกรมสรรพากร
สําหรับกฎหมายเกี่ยวกับการใหเจาของเรือไทย
ที่ใหบริการขนส0งทางทะเลภายในประเทศมีสิทธิ
เสี ยภาษี มูลค0 าเพิ่ มได นั้ น ครม. ไดมี มติ เมื่ อ
วั นที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๕๓ อนุ มัติ หลั กการร0 าง
พ.ร.ฎ. ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว0าดวยการกําหนดใหกิจการที่ไดรับยกเวน
ภาษีมูลค0าเพิ่มได (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ขณะนี้
อยู0ระหว0างการพิจารณาของ สคก.

ความกาวหนา
เดือน มี.ค. ๒๕๕๔
- มาตรการทางการเงิ น กค. ร0 ว มกั บ
หน0 วยงานที่เกี่ ยวของไดพิจ ารณาแนวทาง
ที่เหมาะสมในการสนับสนุน มาตรการดาน
การเงินแก0ผูประกอบการพาณิชยนาวีแลวเสร็จ
และนํ าเสนอคณะกรรมการส0 งเสริ ม
การพาณิชยนาวีพิจารณาใหความเห็นชอบแลว
เมื่อวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๔ และ กค. จะได
นําเสนอ ครม. อนุมัติในหลักการต0อไป

ขอเสนอแนะ
ของ คค.

- มาตรการอื่นๆ จท. ไดดําเนินมาตรการอื่นๆ
เพื่ อส0 งเสริมการพาณิช ยนาวี ของประเทศ
เช0 น มาตรการที่ เกี่ ย วกั บ กองเรื อพาณิ ช ยE
มาตรการที่เกี่ยวกับการขนส0งชายฝaWงและลําน้ํา
ภายในประเทศ มาตรการที่เกี่ยวกับกิจการอู0เรือ
มาตรการที่ เ กี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ
การพาณิ ช ยนาวี มาตรการที่ เ กี่ ย วกั บ
บุ ค ล าก รด านก าร พา ณิ ช ย นา วี แล ะ
มาตรการที่ เ กี่ ย วกั บ การพั ฒ นากฎหมาย
เพื่อสนับสนุนการพาณิชยนาวี เป-นตน
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- มาตรการอื่นๆ จท. ไดดําเนินมาตรการอื่นๆ
เพื่ อส0 งเสริ มการพาณิ ช ยนาวี ของประเทศ
เช0 น มาตรการที่ เกี่ ย วกั บ กองเรื อ พาณิ ช ยE
มาตรการที่เกี่ยวกับการขนส0งชายฝaWงและลําน้ํา
ภายในประเทศ มาตรการที่เกี่ยวกับกิจการอู0เรือ
มาตรการที่ เกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ
การพาณิ ช ยนาวี มาตรการที่ เ กี่ ย วกั บ
บุ ค ล า ก ร ด า น ก า รพ า ณิ ช ย น า วี แ ล ะ
มาตรการที่ เ กี่ ย วกั บ การพั ฒ นากฎหมาย
เพื่อสนับสนุนการพาณิชยนาวี เป-นตน

