รายงานการติดตามประเมินผลการดําเนินงานแผนงาน/โครงการสําคัญตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตรของกระทรวงคมนาคม
ประจําป$งบประมาณ พ.ศ.2559 หน,วยงาน บริษัท ขนส,ง จํากัด
รอบการรายงานที่ 1 (ระหว,างเดือนตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559)
งาน/โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

1. โครงการจั ด หา จั ด ซื้ อ
การกอสรางสถานีขนสงผูโดยสารแหงใหม (ขนาดพื้นที่ประมาณ 80 ไร)
ที่ ดิ น และกอสรางสถานี บริษัทฯ ไดทําหนังสือเลขที่ บขส. 501/2928 ลงวันที่ 17 กันยายน
2558 สอบถามไปยัง กฟผ. เรื่องขอทราบแนวทางการกอสรางสิ่งปลูก
ขนสงผูโดยสารแหงใหม
สรางบริเวณแนวไฟฟ8าแรงสูงพาดผานพื้นที่ และ กฟผ. ไดทําหนังสือเลขที่
กฟผ.971103/140 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ชี้แจงวา บริเวณพื้นที่
ติ ด พหลโยธิ น ดานทิ ศ เหนื อ จากแยกรั ง สิ ต – ปทุ ม ธานี กอนถึ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรBอยูในชวงไฟฟ8าแรงสูง ซึ่งหากจะดําเนินการใดๆ
ในพื้นที่ดังกลาวตองปฏิบัติตามขอกําหนด กฟผ. และขออนุญาตเปFนลาย
ลักษณBอักษร
บริษัทฯ ยกเลิกประกาศเชิญชวนเสนอขายที่ดินสําหรับกอสรางสถานี
ขนสงผูโดยสารแหงใหม (ขนาดพื้นที่ประมาณ 80 ไร) ตั้งแตเดือนตุลาคม –
ธันวาคม 2558 จํานวน 4 ฉบับ ดังนี้.1) ประกาศฉบับที่ 38/2558 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ยกเลิก
ประกาศ เนื่องจากบริษัทฯ ทําการแกไขรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม
2) ประกาศฉบับที่ 39/2558 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558
3) ประกาศฉบับที่ 47/2558 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558
4) ประกาศฉบับที่ 58/2558 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
ซึ่งยกเลิกประกาศฯ ครั้งที่ 2 – 4 เนื่องดวย ขนาดที่ดินที่มีผูเสนอขายมี
ลักษณะไมถูกตองตามประกาศฯ ทําใหยังไมสามารถจัดหาที่ดินที่เหมาะสม
ในการกอสรางสถานีขนสงผูโดยสารแหงใหมได

ผลการเบิกจ,าย
งบประมาณ ป$ 59
ป8ญหาอุปสรรคและแนวทางแก6ไข
(หน,วย : ล6านบาท)
วงเงิน ร6อยละ
แผน : 100 แผน :
ที่ดินที่เสนอขายมีลักษณะไมถูกตอง
ตรงตามประกาศฯ ทําใหยังไม
ผล : 26 ผล :
สามารถจัดหาทีด่ ินที่เหมาะสมใน
การกอสรางสถานีขนสงผูโดยสาร
แหงใหมได
ผลการ
ดําเนินงาน
(ร6อยละ)

๑

งาน/โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

1. โครงการจั ด หา จั ด ซื้ อ
บริษัทฯ รวมกับการรถไฟแหงประเทศ (รฟท.) และการทางพิเศษแหง
ที่ ดิ น และกอสรางสถานี ประเทศไทย (กทพ.) ตรวจสอบพื้นที่ที่จัดสรรเปFนสถานีขนสงยอยพหลโยธิน
ขนสงผู โดยสารแหงใหม (ขนาดพื้นที่ประมาณ 16 ไร) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 พบวา
(ตอ)
พื้นที่ดังกลาวไมมีผลกระทบตอโครงการกอสราง RAMP ทางดวนของการ
ทางพิเศษฯ แตเห็นควรใหการรถไฟฯ พิจารณาอีกครั้ง

ผลการเบิกจ,าย
งบประมาณ ป$ 59
ป8ญหาอุปสรรคและแนวทางแก6ไข
(หน,วย : ล6านบาท)
วงเงิน ร6อยละ
ที่ดินที่เสนอขายมีลักษณะไมถูกตอง
แผน : 100 แผน :
ตรงตามประกาศฯ ทําใหยังไม
สามารถจัดหาทีด่ ินที่เหมาะสมใน
ผล : 26 ผล :
การกอสรางสถานีขนสงผูโดยสาร
แหงใหมได
ผลการ
ดําเนินงาน
(ร6อยละ)

คณะกรรมการฝSายจัดการในการประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่
12 พฤศจิกายน 2558 มีมติรับทราบรายงานผลการหารือกับ สศช. เมื่อ
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เกี่ยวกับขอมูลและกระบวนการในการเสนอ
โครงการฯ กรณีการจัดทํารายงานการวิเคราะหBโครงการจัดหาจัดซื้อที่ดิน
เพื่ อ กอสรางสถานี ข นสงผู โดยสารแหงใหม และมอบหมายให ผู ชวย
กรรมการผูจัดการใหญฝSายบริหารการเดินรถ (ชฝร.) นําผลการสํารวจและ
จัดทํารายละเอียดเนื้ อหาเกี่ยวกับผลกระทบตอประชาชนโดยรวม และ
คณะกรรมการฝSายจัดการ ในการประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 25
ธันวาคม 2558 มีมติให กองกิจการสถานีขนสง (กกส.) จัดจางที่ปรึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีศึกษาและกําหนดโซนที่ตั้งและ
พื้นที่ที่เหมาะสมใหสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงคมนาคมที่จะใหพื้นที่
บางสวนของสถานีรถไฟฟ8า BTS (หมอชิตเดิม) ใหกับบริษัทฯ เพื่อใชเปFน
ที่จอดรถ คณะกรรมการฝSายจัดการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อ
วั น ที่ 18 มกราคม 2559 และครั้ ง ที่ 3/2559 เมื่ อ วั น ที่ 15
กุมภาพันธB 2559

๒

ผลการเบิกจ,าย
งบประมาณ ป$ 59
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน
ป8ญหาอุปสรรคและแนวทางแก6ไข
(หน,วย : ล6านบาท)
วงเงิน ร6อยละ
1. โครงการจั ด หา จั ด ซื้ อ ใหความเห็ น ชอบการเสนอของบประมาณในการจั ด จางที่ ป รึ ก ษาศึ ก ษา แผน : 100 แผน :
ที่ดินที่เสนอขายมีลักษณะไมถูกตอง
ที่ ดิ น และกอสรางสถานี เพิ่มเติมโครงการจัดตั้งสถานีขนสงผูโดยสารแหงใหม และใหนําเสนอ
ตรงตามประกาศฯ ทําใหยังไม
ขนสงผู โดยสารแหงใหม คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป ดวยวงเงินจํานวน ผล : 26 ผล :
สามารถจัดหาทีด่ ินที่เหมาะสมใน
(ตอ)
4,335,500 บาท ระยะเวลาดําเนินการ 90 วัน
การกอสรางสถานีขนสงผูโดยสาร
แหงใหมได
ผลการ
ดําเนินงาน
(ร6อยละ)
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