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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 26/2561 วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
270661 
 
เรื่อง : ท่าทีไทยส าหรับการประชุมคณะกรรมการอ านวยการรว่มตามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย

กับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงด้านอาหาร การค้าและการลงทุน 
ในผลิตภัณฑ์และโภคภัณฑ์การเกษตร โดยเฉพาะอาหารฮาลาล ครั้งท่ี 1 

 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. ให้ความเห็นชอบต่อท่าทีไทยส าหรับการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วม (Joint Steering Committee : JSC) 
ตามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนว่าด้วยความร่วมมือ  
ด้านความมั่นคงด้านอาหาร การค้าและการลงทุนในผลติภัณฑ์และโภคภัณฑ์การเกษตร โดยเฉพาะอาหารฮาลาล ครั้งท่ี 1 
(ตามข้อ 7.) เพื่อให้คณะผู้แทนไทย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานฝ่ายไทย ให้หารือกับฝ่ายบาห์เรน 

2. หากในการประชุมดังกล่าว มีผลให้มีการตกลงเรื่องความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าในประเด็นอื่นๆ 
นอกเหนือจากข้อ 7. อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าสองฝ่ายระหว่างไทยกับ
บาห์เรน ขอให้คณะผู้แทนไทยสามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 
(ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม JSC ไทย – บาห์เรน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันท่ี 3 – 5 กรกฎาคม 2561 ณ กรุงเทพมหานคร) 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 อนุมัติหลักการจัดท าและลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาล

แห่งราชอาราจักรบาห์เรนกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงด้านอาหาร การค้าและ
การลงทุนในผลิตภัณฑ์และโภคภัณฑ์การเกษตร โดยเฉพาะอาหารฮาลาล ตามที่ กต. เสนอ 

2. ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 รับทราบผลการเยือนราชอาณาจักรบาห์เรนอย่างเป็นทางการของ
นายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 24 – 26 เมษายน 2560 และมอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามตาราง
ติดตามผลการเยือนต่อไป ตามที่ กต. เสนอ โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะใช้ประโยชน์จากบันทึกความเข้าใจระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงด้ านอาหาร 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : พณ./กษ. (สกต.สป.กษ./สศก./กสก./มกอช./
กยท./วก./กข./กสส./ปศ./กป./พด./ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นการก าหนดทิศทางการปฏิสัมพันธ์ทางการค้าและ 
การลงทุนในผลิตภัณฑ์และโภคภัณฑ์การเกษตร โดยเฉพาะอาหารฮาลาล
ระหว่างไทยกับบาห์เรน และแนวทางจัดท าความร่วมมือในอุตสาหกรรม
ฮาลาลที่ท้ังสองฝ่ายมีศักยภาพหรือเอื้อประโยชน์ต่อกัน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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การค้า และการลงทุนในผลิตภัณฑ์และโภคภัณฑ์การเกษตร โดยเฉพาะอาหารฮาลาลและ JSC ของทั้งสองฝ่ายควรจะพบ
หารือกันโดยเร็วเพื่อหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือในประเด็นด้านความมั่นคงต่อไป ทั้งนี้ มอบหมายให้ กต. พณ. และ 
กษ. ด าเนินการต่อไป 

3. ครม. ได้มีมติเมื่อวันท่ี 5 มิถุนายน 2561 รับทราบผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงว่าด้วยความ
ร่วมมือทวิภาคีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 20 – 
21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กรุงมานามา ราชอาณาจักรบาห์เรน และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องด าเนินการตามผล
การประชุมฯ ตามที่ กต. เสนอ โดยก าหนดจัดการประชุม JSC ตามบันทึกความเข้าใจฯ ในปี 2561 เพ่ือให้มีผลอย่าง
เป็นรูปธรรม และมอบหมาย พณ. กษ. และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนด าเนินการต่อไป 

4. พณ. รายงานว่า ไทยและบาห์เรนได้ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรบาห์เรนว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงด้านอาหาร การค้าและการลงทุนในผลิตภัณฑ์และ  
โภคภัณฑ์การเกษตร โดยเฉพาะอาหารฮาลาล (ตามข้อ 1.) เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ซึ่งบันทึกความเข้าใจ
ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน 3 ประเด็น ได้แก่ (1) การจัดหา
ผลิตภัณฑ์และโภคภัณฑ์การเกษตรจากไทยไปบาห์เรน (2) การส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในด้านการค้า  
และการลงทุนในผลิตภัณฑ์และโภคภัณฑ์การเกษตร และ (3) การขยายความร่วมมือในอุตสาหกรรมฮาลาลระหว่างไทย
กับบาห์เรนในสาขาการวิจัยและการพัฒนา การเสริมสร้างศักยภาพและการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล รวมทั้งได้ก าหนด  
ที่จะตั้ง JSC เพื่อขับเคลื่อนประเด็นหารือตามบันทึกความเข้าใจดังกลา่ว โดยทีผ่่านมายังไม่เคยมีการประชุมระหว่างกันมาก่อน 

5. นายกรัฐมนตรีได้มีค าสั่งส านักนายกรฐัมนตร ีที่ 174/2560 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ฝ่ายไทยส าหรับการประชุม JSC และมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน และผู้แทนจากหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องของไทยเป็นกรรมการ ในขณะที่ฝ่ายบาห์เรนได้แต่งตั้งคณะกรรมการเช่นกัน โดยรัฐมนตรี ว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม พาณิชย์ และการท่องเที่ยว เป็นประธานฝ่ายบาห์เรน 

6. ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม JSC ไทย – บาห์เรน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2561 
ณ กรุงเทพมหานคร 

7. พณ. ได้จัดการประชุมส่วนราชการและเอกชนไทยที่เกี่ยวข้อง จ านวน 4 ครั้ง (เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 
วันที่ 31 มกราคม 2561 วันที่ 2 เมษายน 2561 และวันที่ 12 มิถุนายน 2561) เพื่อพิจารณาประเด็นที่ฝ่ายไทย
ประสงค์จะผลักดันส าหรับการประชุม JSC ไทย – บาห์เรน ครั้งที่ 1 โดยได้น าประเด็นความร่วมมือที่ก าหนดไว้ภายใต้
บันทึกความเข้าใจฯ มาเป็นกรอบการหารือ และเห็นควรเสนอท่าทีไทย ดังนี้ 

7.1 การจัดหาผลิตภัณฑ์และโภคภัณฑ์การเกษตรจากไทยไปบาห์เรน  โดยยืนยันความสามารถของไทย 
ในการเป็นแหล่งจัดหาผลิตภัณฑ์และโภคภัณฑ์การเกษตร โดยเฉพาะอาหารฮาลาล ให้แก่บาห์เรนตามความต้องการ 
ของตลาด โดยผลักดันชนิดสินค้าเกษตรที่ไทยมีศักยภาพในการผลิตและส่งออกไปบาห์เรนที่ส าคัญ เช่น ข้าว น้ าตาล 
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น้ ามันพืช ผักและผลไม้ อาหารกระป๋องและแปรรูป เป็นต้น โดยให้การส่งออกทั้งในด้านปริมาณและราคาเป็นไปตาม
กลไกตลาด ส่วนรูปแบบการซื้อขายให้เป็นการด าเนินธุรกิจระหว่างเอกชนไทยกับเอกชนบาห์เรน 

7.2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุนในผลิตภัณฑ์และโภคภัณฑ์การเกษตร ส่งเสริมกิจกรรมทางการค้า
และการลงทุนระหว่างกัน เช่น การจัดหางานแสดงสินค้า การจับคู่ธุรกิจ การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน  
ของสองประเทศ รวมทั้ ง ชักชวนให้ ฝ่ ายบาห์ เรน เข้ ามาลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะเขต เศรษฐกิจพิ เศษ  
และนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ นอกจากน้ี จะผลักดันให้ภาคเอกชนไทยเข้าไปศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในบาห์เรน 

7.3 การอ านวยความสะดวกในด้านการค้าและการลงทุนในผลิตภัณฑ์และโภคภัณฑ์การเกษ ตร  
หารือแนวทางการอ านวยความสะดวกทางการค้าระหว่างกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการค้าของทั้งสองประเทศ  
และเสนอให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วมด้านมาตรฐานสินค้าฮาลาลระหว่างหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศ รวมทั้งแนวทางในการเร่งรัดกระบวนการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชระหว่างกันเพื่อให้
การเข้าสู่ตลาดของสินค้าเกษตรเป็นไปได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 

7.4 การขยายความร่วมมือในอุตสาหกรรมฮาลาลระหว่างไทยกับบาห์เรน  หารือเกี่ยวกับความร่วมมือ 
ด้านการเกษตร ท้ังในด้านการวิจัยและพัฒนาการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านวิชาการและเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากรและ
การผลิตภัณฑ์ฮาลาล เพื่อประโยชน์ทางด้านความมั่นคงด้านอาหารของทั้งสองประเทศ 

8. ในโอกาสเดียวกัน พณ. จะจัดกิจกรรมอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นการส่งเสริมการค้าการลงทุนในผลิตภัณฑ์และ
โภคภัณฑ์การเกษตรระหว่างไทยกับบาห์เรน เช่น การสัมมนาโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับบาห์เรน 
การเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การเยี่ยมชมโรงงานและอุตสาหกรรมฮาลาลของไทย 
ที่ได้รับรองมาตรฐานฮาลาลและยอมรับในระดับสากล รวมทั้งการหารือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  
ที่เกี่ยวข้อง 

มติ ครม. : เห็นชอบต่อท่าทีไทยส าหรับการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วม (Joint Steering Committee : JSC) 
ตามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแหง่ราชอาณาจกัรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรบาหเ์รนว่าดว้ยความร่วมมอืดา้น
ความมั่นคงด้านอาหาร การค้าและการลงทุนในผลิตภัณฑ์และโภคภัณฑ์การเกษตร โดยเฉพาะอาหารฮาลาล ครั้งที่ 1 
ตามที ่พณ. เสนอ ทั้งนี้ หากในการประชุมดังกล่าว มีการตกลงในเรื่องความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าในประเด็นอื่น ๆ 
นอกเหนือจากท่าทีไทยที่ พณ. เสนอในครั้งนี้และจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้า 
สองฝ่ายระหว่างไทยกับบาห์เรน พณ. จะต้องพิจารณาด าเนินการภายใต้ขอบเขตของสาขาความร่วมมือภายใต้บันทึก
ความเข้าใจฯ อย่างเคร่งครัด และเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 26/2561 วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทกัทว้งให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
270661 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน รวม 2 ฉบับ 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ 

1. ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น  
สายเช่ือมระหว่างถนนเพชรเกษมกับถนนสุขสวัสดิ์และถนนกาญจนาภิเษก พ.ศ. .... 

2. ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น สายเช่ือมระหว่าง 
ถนนรามอินทรากับถนนเทพรักษ์ พ.ศ. .... 
รวม 2 ฉบับ ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปส ารวจและเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน เพื่อสร้างและขยาย
ทางหลวงท้องถิ่น สายเช่ือมระหว่างถนนเพชรเกษมกับถนนสุขสวัสดิ์และถนนกาญจนาภิเษก และสายเช่ือมระหว่าง  
ถนนรามอินทรากับถนนเทพรักษ์ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
มท. เสนอว่า กรุงเทพมหานคร (กทม.) มีความจ าเป็นจะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อด าเนินการโครงการ

ก่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น ดังนี้ 
1. สายเชื่อมระหว่างถนนเพชรเกษมกับถนนสุขสวัสดิ์และถนนกาญจนาภิเษก เพื่ออ านวยความสะดวกรวดเร็ว

แก่การจราจรและการขนส่ง เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คณะกรรมการจัดระบบ
การจราจรทางบก) ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 1/2557 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2547 มอบหมายให้กรุงเทพมหานคร
ด าเนินโครงการและจ้างที่ปรึกษาส ารวจออกแบบการก่อสร้างถนนตามแนวผังเมือง ง 3 เช่ือมถนนสุขสวัสดิ์ –  
ถนนพระรามที่  2 – ถนนสามแยกตากสิน – ถนนเพชรเกษม – ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครฝั่งใต้  
ตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 
ปัจจุบันเรียกถนนสาย ฉ. 1 ตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มท./กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่ออ านวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจร 
และการขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 โดยก าหนดจุดเริ่มต้นโครงการจากถนนเพชรเกษมบริเวณที่เชื่อมกับถนนพุทธมณฑลสาย 1 
ผ่านถนนเทอดไท – ถนนกัลปพฤกษ์ – ถนนเอกชัย – ถนนพระรามที่ 2 – ถนนพุทธบูชา – ถนนสุขสวัสดิ์ และตามแนว
ถนนสาย ง 21 (เดิมเรียกถนน สาย ค 3) ไปจนสิ้นสุดโครงการบริเวณเช่ือมกับถนนกาญจนาภิเษก (ถนนวงแหวน  
รอบนอกกรุงเทพมหานครฝั่งใต้) เพื่อพัฒนาโครงข่ายถนนและแก้ไขปัญหาการจราจร ตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคม 
และขนส่งท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 โดยได้ด าเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน 
ที่อยู่ในแนวเขตเวนคืนแล้วปรากฏว่า มีที่ดินถูกเวนคืนประมาณ 1,887 แปลง โรงเรือนหรือสิ่งที่ปลูกสร้างประมาณ 
1,431 รายการ 

2. สายเชื่อมระหว่างถนนรามอินทรากับถนนเทพรักษ์ เนื่องจาก กทม. มีโครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น 
สายเช่ือมระหว่างถนนรามอินทรากับถนนเทพรักษ์ (เดิมช่ือถนนโครงการถนนพหลโยธิน – ถนนรัตนโกสินทร์สมโภช
เปลี่ยนช่ือเป็น “ถนนเทพรักษ์”) ในท้องที่แขวงอนุสาวรีย์ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน และแขวงคลองถนน เขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นถนนตามแนวผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครสาย ค.1 ตามโครงการคมนาคมและขนส่งท้าย
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 (ปัจจุบัน คือ สาย ข.10 สายเช่ือมระหว่าง  
ถนนรามอินทรากับถนนวัดเกาะเป็นโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2556) ซึ่งจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณสามแยกลาดปลาเค้า (ถนนรามอินทรา) มุ่งหน้าทางทิศจะวันออกเฉียงเหนือ
ขนานระหว่างซอยรามอินทรา 17 และซอยรามอินทรา 19 ไปบรรจบถนนเทพรักษ์ในขนาดเขตทางกว้าง 30 เมตร  
ยาวประมาณ 2,200 เมตร โดยจะท าการก่อสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาด 6 ช่องจราจร ไป – กลับ  
ในการนี้มีที่ดินและทรัพย์สินอย่างอื่นที่จะต้องจัดกรรมสิทธิ์ เป็นที่ดิน 232 แปลง และโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง 91 เลขหมาย 
ทั้งนี้ มท. โดย กทม. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟั ง
ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โดยประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการฯ  
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการด าเนินโครงการ ท้ัง 2 โครงการดังกล่าว 

3. ก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่นสายเช่ือมระหว่างถนนเพชรเกษม
กับถนนสุขสวัสดิ์และถนนกาญจนาภิเษก ในท้องที่แขวงบางด้วน แขวงบางหว้า แขวงบางจาก แขวงคูหาสวรรค์  
แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ แขวงบางขุนเทียน แขวงบางค้อ แขวงจอมทอง แขวงบางมด เขตจอมทอง  
แขวงแสมด า แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน แขวงบางปะกอก แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ แขวงทุ่งครุ  
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 

4. ก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่นสายเช่ือมระหว่างถนนรามอินทรา
กับถนนเทพรักษ์ ในท้องที่แขวงอนุสาวรีย์ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน และแขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 
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ความเห็นของ กษ. 
กษ. ได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน จ านวน  

2 ฉบับ ตามที่ มท. เสนอ ดังนี้ 
1. ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น สายเช่ือม

ระหว่างถนนเพชรเกษมกับถนนสุขสวัสดิ์และถนนกาญจนาภิเษก พ.ศ. .... 
2. ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น สายเช่ือม

ระหว่างถนนรามอินทรากับถนนเทพรักษ์ พ.ศ. .... 
เนื่องจากเป็นการก่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่นดั งกล่าว เพื่ออ านวยความสะดวกและความรวดเร็ว 

แก่การจราจรและการขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค โดยพื้นที่ที่ขอเวนคืนดังกล่าวข้างต้นไม่มีผลกระทบต่อ  
การด าเนินงานตามภารกิจของ กษ. แต่อย่างใด ทั้งนี้ กษ. มีความเห็นเพิ่มเติมว่า ขอให้ มท. ให้ความส าคัญกับ  
การพิจารณาผลกระทบด้านการระบายน้ า ภายหลังจากการก่อสร้างด้วย เพื่อมิให้เกิดปัญหาเรื่องการระบายน้ าในพื้นที่
บริเวณดังกล่าวในอนาคต 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน รวม2 ฉบับ ตามที่ มท. เสนอ 
และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้ มท. รับความเห็นของ กษ. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
3. ให้ มท. คค. และ กทม. รับความเห็นของ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

 


