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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 25/2561 วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
190661 
 
เรื่อง : ขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเพื่อการพัฒนา

ปาเลสไตน์ ระดับรัฐมนตรี ครั้งท่ี 3 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. ให้ความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ ร่วมการประชุมว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเพื่อการพัฒนาปาเลสไตน์ ระดับรัฐมนตรี ครั้งท่ี 3  (Draft Joint Statement of the Third Ministerial 
Meeting of the Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development) 

2. อนุมัติให้ รมว.กต. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ในการประชุมว่าด้วยความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเพื่อการพัฒนาปาเลสไตน์ ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 3 ในวันท่ี 27 มิถุนายน 2561 

3. หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างแถลงการณ์ร่วมฯ โดยไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ
หรือให้ความเห็นชอบไว้ ขอให้ กต. สามารถด าเนินการได้ โดยน าเสนอ ครม. ทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและ
ประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ กล่าวถึงการด าเนินงานภายใต้กรอบ CEAPAD ซึ่งเป็นเวทีแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ ของ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออก เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของปาเลสไตน์ เพื่อน าไปสู่แนวทาง Two – State Solution ท่ีไทย 
สหประชาชาติ และประชาคมระหว่างประเทศส่วนใหญ่สนับสนุน 

2. ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ กล่าวถึงการด าเนินงานส าคัญภายใต้กรอบ CEAPAD อาทิ การจับคู่ความต้องการของ
ปาเลสไตน์กับทรัพยากรที่ผู้เข้าร่วม CEAPAD สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ปาเลสไตน์การจัดท าแผนงาน 3 ปี (Three Year Plan) 
ซึ่งผู้เข้าร่วม CEAPAD จะให้ความช่วยเหลือแก่ปาเลสไตนต์ามสาขาท่ีมีทรัพยากรและความเช่ียวชาญ การยกระดับ  
ส านักเลขานุการของปาเลสไตน์ที่รับผิดชอบการประสานงานกับผู้เข้าร่วม CEAPAD และการสนับสนุน UNRWA  
ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ รวมถึงการมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุม CEAPAD 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กต./กษ. (สกต.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของปาเลสไตน์  
เพื่อน าไปสู่แนวทาง Two – State Solution ท่ีไทย สหประชาชาติ และ
ประชาคมระหว่างประเทศส่วนใหญ่สนับสนุน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาปาเลสไตน์ โดยไม่มีถ้อยค าหรือ
บริบทใดที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศและไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญฯ อย่างไรก็ดี โดยที่ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ มีผลผูกพัน
รัฐบาลไทยในด้านนโยบาย จึงต้องน าเรื่องเสนอต่อ ครม. เพื่อขอความเห็นชอบตามมาตรา 4 (7) ของพระราชกฤษฎีกา  
ว่าด้วยการเสนอเรื่องและกาประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติตามที่ กต . เสนอ และให้ กต. รับความเห็นของ สมช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยค าของร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเพื่อการพัฒนาปาเลสไตน์ ระดับรัฐมนตรี ครั้งท่ี 3 ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญเพื่อให้สอดคล้อง
กับผลประโยชน์และนโยบายของไทยนั้น หากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวไม่ขัดกับหลักการที่ ครม. ได้ให้ความเห็นชอบไว้  
ให้ กต. สามารถด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอ ครม. ทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีไทยได้รับจาก
การปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 

2. ให้ กต. ในฐานะเจ้าภาพร่วมในการจัดกรประชุมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเพื่อการพัฒนาปาเลสไตน์ ระดับรัฐมนตรี ครั้งท่ี 3 ด าเนินบทบาทและแสดงท่าทีของไทยด้วยความรอบคอบ 
รัดกุม ตามนัยมติ ครม. เมื่อวันท่ี 12 มิถุนายน 2561 (เรื่อง การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเพื่อการพัฒนาปาเลสไตน์ ระดับรัฐมนตรี ครั้งท่ี 3) ด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 25/2561 วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
190661 
 
เรื่อง : การก าหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2560/2561 
 
สารัตถะ : อก. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบก าหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่าย
น้ าตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2560/2561 เป็น 2 ราคา ดังนี ้

1. ก าหนดราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี 2560/2561 ในเขตค านวณราคาอ้อย 1 2 3 4 6 7 และ 9  
ในอัตรา 880 บาทต่อต้นอ้อย ณ ระดับความหวานท่ี 10 ซี.ซี.เอส. และก าหนดอัตราขึ้น/ลง ของราคาอ้อยเท่ากับ 
52.80 บาทต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. ต่อเมตริกตัน และผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่าย น้ าตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 
2560/2561 เท่ากับ 377.14 บาทต่อตันอ้อย 

2. ก าหนดราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี 2560/2561 ในเขตค านวณ ราคาอ้อย 5 ในอัตรา 830 บาท  
ต่อตันอ้อย ณ ระดับความหวานท่ี 10 ซี.ซี.เอส. และก าหนดอัตราขึ้น/ลง ของราคาอ้อยเท่ากับ 49.80 บาทต่อ 1 หน่วย  
ซี.ซี.เอส. ต่อเมตริตัน และผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นต้นฤดูการผลิตปี 2560/2561 เท่ากับ 
355.71 บาทต่อตันอ้อย 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. อก. ได้เสนอเรื่องนี้มาเพื่อด าเนินการอีกครั้งหน่ึง โดยได้รายงานว่าคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย  

ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันท่ี 10 พ.ค. 2561 ได้พิจารณาการก าหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทน  
การผลิต และจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2560/2561 ตามที่คณะกรรมการบริหารเสนอ โดยได้มี  
การรับฟังความคิดเห็นและข้อคัดค้านของผู้แทนสถาบันชาวไร่อ้อยและผู้แทนสมาคมโรงงานตามมาตรา 50 แห่ง
พระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 แล้ว ซึ่งคณะกรรมการ อ้อยและน้ าตาลทรายได้มีการทบทวนราคา
อ้อยขั้นต้นฯ ตามประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย (เรื่อง การจัดท าประมาณการรายได้ การก าหนด  
และการช าระราคาอ้อย และค่าผลิตน้ าตาลทราย และอัตราส่วนของผลตอบแทนระหว่างไร่อ้อยและโรงงาน)  
พ.ศ. 2561 ลงวันท่ี 15 ม.ค. 2561 แล้ว ราคาอ้อยยังคงเป็นราคาเดิม ซึ่งจะเท่ากับราคาอ้อยขั้นต้น และผลตอบแทน

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : อก./กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้โรงงานน้ าตาลช าระเงินค่าอ้อยให้กับชาวไร่อ้อยไปก่อน 
และให้ชาวไร่อ้อยน าไปใช้หมุนเวียนในการประกอบธุรกิจและสร้างรายได้
ให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย ตลอดจนแรงงานและภาคเศรษฐกิจในชนบท 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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การผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นต้น ที่คณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทรายเคยมีมติให้ความเห็นชอบไว้  
ในการประชุมครั้งท่ี 14/2560 เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2560 ดังนี ้

1.1 เห็นชอบองค์ประกอบการค านวณราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทราย
ขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2560/2561  

1.2 เห็นชอบให้ก าหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่วยน้ าตาลทรายขั้นต้น  
ฤดูการผลิตปี 2560/2561 เป็น 2 ราคา 

ก าหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 
2560/2561 เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการอ้อย  
และน้ าตาล (เรื่อง การจัดท าประมาณการรายได้ การก าหนดและการช าระค่าอ้อยและค่าผลิตน้ าตาลทรายและอัตราส่วน
ของผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงาน) พ.ศ. 2561 

2. ในขั้นตอนการด าเนินการตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 และประกาศคณะกรรมการ
(เรื่อง การจัดท าประมาณการรายได้ การก าหนดและการช าระราคาอ้อยและค่าผลิตน้ าตาลทราย และอัตราส่วนของ
ผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงาน) พ.ศ. 2561 นั้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ  
การด าเนินการดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลต่อการก าหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้าย และผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาล
ทรายขั้นสุดท้าย ผีการผลิต 2560/61 รวมทั้งการจ่ายเงินชดเชยกองทุนอ้อยและน้ าตาลทรายจากให้แก่โรงงาน  

3. การด าเนินการเรื่องการก าหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นต้น 
ฤดูการผลิตปี 2560/2561 ในครั้งน้ี ไม่ได้มีผลกระทบต่อการเจรจาหารือเพ่ือระงับ ข้อพิพาทเรื่องน้ าตาลระหว่างไทย
และบราซิล ภายใต้ข้อตกลงขององค์การการค้าโลก ( WTO) แต่อย่างใด เนื่องจากการด าเนินการก าหนดราคาอ้อย
ขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นต้นฤดูการผลิตปี 2560/2561 ดังกล่าว ไม่ได้ขัดต่อ
กฎหมายใด ๆ แต่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการค านวณที่กฎหมายก าหนด ซึ่งจะต้องด าเนินการภายใต้ 
พระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 ทั้งนี้ ความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างไทยและบราซิลในขณะนี้ อก. 
และ พณ. ได้แจ้งต่อบราซิลถึงการปรับโครงสร้าง อุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายของไทยท่ีได้มีการลอยตัวราคาน้ าตาลทราย 
และการยกเลิกโควตาน้ าตาลทรายเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันท่ี 15 ม.ค. 2561 และได้จัดท าหนังสือเพื่อของให้บราซิล  
ยุติข้อพิพาทช่ัวคราว (Interim Agreement) เพื่อให้บราซิลไม่ยื่นฟ้องต่อไทย ซึ่งได้รับแจ้งจากกรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศว่าฝ่ายบราซิล โดย Mr. Evandro Didonet เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรบราซิลประจ าองค์การการค้าโลก  
กรุงเจนีวา ได้ลงนามในร่าง Interim Agreement แล้วเมื่อวันที่ 23 ม.ีค. 2561 โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการที่บราซิล
จะไม่ยื่นขอตั้งคณะผู้พิจารณา ( Panel) ในช่วงที่ไทยอยู่ระหว่างการปรับแก้ระบบน้ าตาล ซึ่งรวมถึงการปรับแก้
พระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย รวมทั้งการหารือสองฝ่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น และการตอบค าถามทางเทคนิค
เกี่ยวกับระบบน้ าตาลใหม่ นอกจากนั้น มีความยินดีในการร่วม ด าเนินการอย่างต่อเนื่องกับไทย ในการพัฒนาแผนเศรษฐกิจ 
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การพัฒนาเทคโนโลยี และการพัฒนาบุคลากรในสาขาอุตสาหกรรมน้ าตาล และอุตสาหกรรมชีวภาพ ซึ่งฝ่ายบราซิลไม่ได้มี
ข้อกังวลกับการก าหนดราคาอ้อยขั้นต้น และผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2560/2561 
ในครั้งนี้แต่อย่างใด 

4. การก าหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นต้นฤดูการผลิตปี 
2560/2561 เป็นการด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย (เรื่อง การจัดท าประมาณการรายได้ 
การก าหนดและการช าระค่าอ้อยและค่าผลิตน้ าตาลทรายแลอัตราส่วนของผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงาน) 
พ.ศ. 2561 ซ่ึงเป็นการประมาณการราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและการจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นต้น
ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของประมาณการรายได้ เพ่ือให้โรงงานน้ าตาลช าระเงินค่าอ้อยให้กับชาวไร่อ้อยไปก่อน 
เพื่อให้ชาวไร่อ้อยน าไปใช้หมุนเวียนในการประกอบธุรกิจและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย ตลอดจนแรงงานและ
ภาคเศรษฐกิจในชนบท ซึ่งยังไม่ใช่ราคาอ้อยและผลแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายฤดูการผลิตปี 2560/2561 
ที่ชาวไร่อ้อย และโรงงานจะได้รับจริง ทั้งนี้ การก าหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและการจ าหน่ายน้ าตาล
ทรายขั้นต้น เพื่อไม่ให้มีความเสี่ยงท่ีอาจจะท าให้ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและการจ าหน่ายน้ าตาล
ทรายขั้นสุดท้ายต่ ากว่าราคาขั้นต้น โดยให้เกษตรกรชาวไร่อ้อย มีโอกาสได้รับราคาอ้อยขั้นต้นที่ระดับสูงสุดตามราคาที่
ประมาณการได้ โดยยึดประโยชน์ ของเกษตรกรชาวไร่อ้อยเป็นส าคัญซึ่งจะบรรเทาผลกระทบรุนแรงที่อาจจะเกิดต่อ
เกษตรกร ซึ่งมีปัจจัยจากรายได้จากการการจ าหน่ายน้ าตาลทรายทั้งภายในและส่งออกท่ีได้ประมาณการไว้ตามประกาศ 
คณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทรายดังกล่าว 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบการก าหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิต 
ปี 2560/2561 ตามที ่อก. เสนอ 

2. ให้ อก. ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการด าเนินการในกรณีที่ราคาอ้อยขั้นสุดท้าย  
และผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิต ปี 2560/2561 ต่ ากว่าราคาอ้อยขั้นต้น  
และผลตอบแทนกรผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิต ปี 2560/2561 ให้เกิดความเป็นธรรม  
ต่อเกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สอดคล้องกับพันธกรณีที่ไทยมีอยู่กับต่างประเทศ และเป็นตามไปข้อกฎหมาย 
ระเบียบ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้เร่งด าเนินการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยอ้อยและน้ าตาลทราย  
ให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายทั้งระบบ พ.ศ. 2559 – 2564 ตามค าสั่ง  
หัวคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2561 เรื่อง การแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อย
น้ าตาลทรายทั้งระบบให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ท้ังนี้ ให้ อก. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของ สงป. และ สศช. 
รวมทั้งข้อสังเกตของ พณ. ไปพิจารณาประกอบการด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 25/2561 วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
190661 
 

เรื่อง : ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวง
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้
1. เห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย 

และกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยค าในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของประเทศไทย ขอให้ ทส. สามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนาม
ในร่างบันทึกความเข้าใจฯ 
(ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดพิธีลงนามร่างบันทึกความเข้าใจฯ ช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2561) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวง

สิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สรุปสาระส าคัญ ได้ดังนี ้
1. วัตถุประสงค์ของร่างบันทึกความเข้าใจฯ เพื่ออ านวยความสะดวกในความร่วมมือทางวิชาการในสาขา  

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบของแต่ละประเทศบนพ้ืนฐานของ  
ความเท่าเทียมและผลประโยชน์ร่วมกัน 

2. ขอบเขตความร่วมมือของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ประกอบด้วยสาขาความร่วมมือต่างๆ ได้แก่ 1) การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 2) นโยบายและแผนด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 3) การป้องกันและควบคุมมลพิษ อาทิ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ าและดิน รวมถึงการจัดการสารเคมีและ  
ของเสียอันตราย 4) การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 5) การป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 6) การจัดองค์กรและการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการสร้างจิตส านึกต่อสังคมและชุมชน 7) ข้อตกลง

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทส./กษ. (สกต.สป.กษ./พด./วก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

ส่งเสริมความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระหว่างสองประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือด้านการควบคุมมลพิษ และ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ในภาพรวมระหว่างสองประเทศอีกด้วย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม และ 8) สาขาอ่ืนๆ ท่ีสนใจร่วมกัน 
3. ความร่วมมือจะด าเนินการในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ 1) การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดี

ในด้านต่างๆ อาทิ การศึกษาค้นคว้าวิจัยในสาขาความร่วมมือท่ีหลากหลายภายใต้บันทึกความเข้าใจนี้ 2) การแลกเปลี่ยน
การวิจัย ข้อสนเทศ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบ
ของทั้งสองราชอาณาจักร 3) การแลกเปลี่ยนข้อสนเทศเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อมใดๆ 4) การ แลกเปลี่ยน
ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู้แทนของผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่าย 5) การจัดสัมมนา การประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
รวมทั้งการจัดหาหลักสูตรการฝึกอบรม แผนการวิจัย และการศึกษาดูงาน 6) การพัฒนา และการปฏิบัติตามแผนงาน 
และโครงการที่เห็นชอบร่วมกัน 

4. บันทึกความเข้าใจฯ ฉบับน้ี ผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่ายจะสนับสนุนและมอบหมายให้ตัวแทนหรือหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนการด าเนินความร่วมมือทางวิชาการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนา
แผนงานประจ าปีที่ได้รับการเห็นชอบร่วมกัน และผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่ายจะแต่งตั้งผู้ประสานงานเพื่อด าเนินงานตามบันทึก
ความเข้าใจฯ ฉบับนี ้

5. บันทึกความเข้าใจฯ ฉบับน้ี ไม่ใช่สนธิสัญญาและไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันตามกฎหมายต่อคู่ภาคีภายใต้
กฎหมายระหว่างประเทศ 

6. ผู้เข้าร่วมแต่ละฝ่ายจะต้องจัดหางบประมาณ และรับผิดชอบค่าใช้จ่าย การกระท าหรือภารกิจท่ีเกี่ยวข้องหรือ
ด าเนินการภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ ฉบับน้ี ในส่วนท่ีเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายตนเอง เว้นเสียแต่ว่าจะก าหนด  
เป็นอย่างอื่น 

7. กรณีพิพาทใดระหว่างผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่าย ซึ่งเกิดจากการตีความหรือการด าเนินงานตามบันทึกความเข้าใจฯ 
ฉบับน้ี จะต้องได้รับการระงับอย่างฉันมิตรภาพผ่านการปรึกษาหารือหรือการเจรจาต่อรองระหว่างผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่าย 
และจะไม่อ้างถึงผู้เข้าร่วมที่สามเพื่อระงับข้อพิพาท 

8. บันทึกความเข้าใจฯ ฉบับน้ี จะมีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันท่ีลงนามโดยทั้งสองฝ่าย และจะมีผลใช้บังคับเป็นเวลา 
5 ปี และสามารถขยายออกไปเป็นเวลา 5 ปี เมื่อท้ังสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกัน บันทึกความเข้าใจฯ ฉบับนี้ สามารถแก้ไข
เพิ่มเติมได้ โดยจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่าย หากแต่ผู้เข้าร่วมฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการจะยุติบันทึก
ความเข้าใจฯ ฉบับนี้ จะต้องแจ้งความจ านงที่จะยุติบันทึกความเข้าใจฯ เป็นลายลักษณ์อักษรถึงผู้เข้าร่วมอีกฝ่ายหนึ่ง 
อย่างน้อย 3 เดือน ก่อนถึงเวลาที่ตั้งใจจะสิ้นสุด และการสิ้นสุดของบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับน้ี จะไม่กระทบต่อ  
การด าเนินการให้เสร็จสิ้นซึ่งการเตรียมการที่ได้ท าภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ ฉบับน้ี 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ ท้ังนี้ หากมีความจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวง
สิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรธรราชาติและสิ่งแวดล้อมในส่วนท่ีไม่ใช่



8 

 

สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจาก
การปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดท าหนังสือ
สัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 

2. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 25/2561 วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัต)ิ (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
190661 
 
เรื่อง : ผลการหารือทวิภาคีของนายกรัฐมนตรีในห้วงการประชุมสุดยอดผู้น าแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค

ลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ (GMS Summit) ครั้งท่ี 6 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. รับทราบผล การหารือทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และมนตรีแห่งรัฐ  
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในห้วงการประชุมสุดยอดผู้น าแผนงาน  
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ ( GMS Summit) ครั้งท่ี 6 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันท่ี 30 – 31 มี.ค. 2561 และมอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการปฏิบัติให้เกิดผล
เป็นรูปธรรมต่อไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
การประชุมสุดยอดผู้น าแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ ครั้งที่ 6 

ระหว่างวันท่ี 29 – 31 มี.ค. 2561 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และรับทราบผลการประชุมสุดยอด
ผู้น าดังกล่าวเมื่อวันท่ี 30 – 31 มี.ค. 2561 ในห้วงการประชุสุดยอดผู้น าดังกล่าวนายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับ  
ผู้น าของ สปป.ลาว เวียดนาม และจีน ผลการหารือฯ สรุปได้ ดังนี้ 

1. ผลการหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
1) ความร่วมมือด้านแรงงาน ฝ่ายไทยขอให้ฝ่ายลาวส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาด าเนินการพิสูจน์สัญชาติแรงงานลาว

ในไทยให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 30 มิ.ย. 2561 ฝ่ายลาวตอบรับค าขอ 
2) ความเชื่อมโยงทางบก ฝ่ายไทยขอให้ฝ่ายลาวเพิ่มเส้นทางหมายเลข 12 ให้เป็นเส้นทางขนส่ง ระหว่าง

ประเทศและเปิดพื้นที่ควบคุมร่วมกัน (Common – Control Area - CCA) ที่จุดผ่านแดนมุกดาหาร – สะหวันนะเขต ฝ่ายลาว
เห็นด้วยในเรื่อง CCA เรื่องการเพิ่มเส้นทางหมายเลข 12 จะน าไปพิจารณาในกรอบ ACMECS ขณะเดียวกันขอให้ฝ่ายไทย 
สนับสนุนการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าโขง (ภายใน สปป.ลาว และเชื่อมระหว่างไทย – สปป.ลาว) และสะพานรถไฟ  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กต./กษ. (สกต.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นการเชื่อมโยงไร้รอยต่อ และพัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อมุ่ง
สู่อนุภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง และผลักดันให้ GMS 
เป็นประชาคมที่มีอนาคตร่วมกัน มีความมั่งคั่งและยั่งยืน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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สายท่านาแล้ง – นครหลวงเวียงจันทร์ เพื่อเช่ือมต่อเส้นทางรถไฟจีน – สปป.ลาว จะแล้วเสร็จภายใน 3 ปี อย่างไรก็ดี 
ฝ่ายไทยขอให้จีนเป็นเจ้าภาพในเรื่องเส้นทางเชื่อมรถไฟจีน – ไทย –ลาว 

3) ความร่วมมือด้านพลังงาน ฝ่ายลาวขอให้ไทยซื้อไฟฟ้าจากเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ าน้ างึม 3 ของ สปป.ลาว  
ฝ่ายไทยแจ้งว่า ไทยยินดีช่วยเหลือ แต่ไทยต้องค านึงถึงอุปสงค์/อุปทาน และเสียงของภาคประชาสังคม ขอให้ฝ่ายลาว
พิจารณาหาตลาดใหม่ด้วย ฝ่ายลาวแจ้งว่าพลังงานไฟฟ้าทางภาคใต้ของลาวจะขายให้กับเวียดนาม 

4) สปป.ลาว เสนอแบ่งปันน้ าให้ไทย ฝ่ายลาวจะให้มีการศึกษาการบริหารจัดการน้ าในแม่น้ าโขง เพื่อปันน้ า  
มาให้ไทยใช้ในช่วงฤดูแล้ง เช่น การสร้างอ่างเก็บน้ า นายกรัฐมนตรีจะให้ พน. หารือและศึกษาเพิ่มเติม โดยค านึงถึง
ประเทศปลายน้ า (เวียดนาม) ให้มีน้ าใช้พอเพียงด้วย 

2. ผลการหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
1) ความร่วมมือด้านการค้า ทั้งสองฝ่ายควรร่วมกันเร่งการเพิ่มมูลค่าการค้าให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2563 โดยฝ่ายไทยขอให้ร่วมกันขจัดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน 
2) ความร่วมมือด้านการลงทุน ฝ่ายไทยขอให้ฝ่ายเวียดนามช่วยสนับสนุนและดูแลการลงทุนของภาคเอกชนไทย

ในด้านการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี และการธนาคาร รวมทั้งการอ านวยความสะดวกการน าเข้ารถยนต์จากไทยมา
เวียดนาม ซึ่งฝ่ายเวียดนามรับท่ีจะช่วยดูและอ านวยความสะดวกให้แก่ภาคเอกชนไทยในเวียดนาม 

3) ความเชื่อมโยงทางถนนไทย – สปป.ลาว เวียดนาม ฝ่ายไทยขอให้ฝ่ายเวียดนามประสานและสนับสนุน  
ให้เกิดความเช่ือมโยงอย่างไร้รอยต่อในอนุภูมิภาค 

4) การบริหารทรัพยากรในแม่น้ าโขง ฝ่ายไทยเข้าใจข้อห่วงกังวลของฝ่ายเวียดนามในฐานะประเทศปลายน้ า 
และเห็นว่าในการประชุม MRC Summit ในวันท่ี 3 – 5 เม.ย. 2561 ที่กัมพูชา ควรหารือเรื่องการร่วมกันบริหารจัดการ
ใช้ทรัพยากรในแม่น้ าโขง ค านึงถึงการใช้น้ าของประเทศกลางน้ าและปลายน้ า และภายหลังการหารือทวิภาคี
นายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีเวียดนามได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบใบอนุญาตการลงทุนในโครงการอมตะ สมาร์ท 
ซิตี้ ฮาลอง (Amata Smart City Halong) ให้แก่บริษัท อมตะ วีเอ็น จ ากัด (มหาชน) ที่เข้าไปลงทุนโครงการยกระดับ
นิคมอุตสาหกรรมสู่ผู้น าเมืองอัจฉริยะที่เมืองฮาลอง จังหวัดกว่างนินห์ โดยผู้แทนคณะกรรมการประชาชนจังหวัดกว่างนินห ์

3. ผลการหารือทวิภาคีกับมนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

1) ความร่วมมือพหุภาคี ฝ่ายไทยขอให้จีนสนับสนุนบทบาทของไทยในการเป็นประธาน ACMECS อาเซียน
และเอเปคในระหว่างปี 2561 – 2565 ซึ่งฝ่ายจีนตอบรับสนับสนุนบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศ รวมทั้งประสงค์ 
จะเช่ือมโยงความร่วมมือระหว่างกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง (Mekong – Lancang Cooperation - MLC) กับ GMS 
และประสงค์ให้ไทยแสดงบทบาทมากขึ้นในกรอบ MLC 
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2) ความร่วมมือด้านการลงทุน ท้ังสองฝ่ายเห็นพ้องในการสร้างความร่วมมือในลักษณะไตรภาคีระหว่าง  
ไทย – จีน – ญี่ปุ่น ภายใต้โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

3) ความร่วมมือด้านการค้า ฝ่ายจีนเชิญไทยเข้าร่วมงานมหกรรมสินค้าน าเข้านานาชาติจีน China 
International Import Expo (CIIE) ระหว่างวันท่ี 5 – 10 พ.ย. 2561 ที่จะจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ฝ่ายไทยตอบรับจะเข้าร่วม
หากไม่ติดภารกิจอ่ืนและขอให้จีนพิจารณาเพิ่มการน าเข้าสินค้าเกษตรจากไทย โดยเฉพาะยางพาราซึ่งมีราคาต่ ามาก  
ในปัจจุบัน 

4) ความร่วมมือรถไฟไทย – จีน ฝ่ายไทยมีความตั้งใจจะเร่งด าเนินการให้เสร็จโดยเร็ว ซึ่งฝ่ายจีนประสงค์  
ที่จะเห็นโครงการรถไฟไทย – จีน ก่อสร้างแล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อที่จะได้เช่ือมต่อกันและสามารถสร้างเป็นระเบียงเศรษฐกิจ
จีน – ลาว – ไทย 

4. ผลการหารือทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และมนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ระหว่างการประชุม GMS Summit ครั้งท่ี 6 ณ กรุงฮานอย เมื่อวันท่ี 30 ม.ีค. 2561 มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ 
กษ. ดังนี ้

1) ความร่วมมือพหุภาคี จีน ประสงค์จะเช่ือมโยงความร่วมมือระหว่างกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง 
(Mekong – Lancang Cooperation - MLC) กับ GMS และประสงค์ให้ไทยแสดงบทบาทมากขึ้นในกรอบ MLC    

2) ความร่วมมือด้านการค้า  
- จีน เชิญไทยเข้าร่วมงานมหกรรมสินค้าน าเข้านานาชาติจีน China International Import Expo (CIIE) 

ระว่างวันท่ี 5 – 10 พ.ย. 2561 จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อช่วยขยายมูลค่าการค้าระหว่างกัน ซึ่งฝ่ายไทยตอบรับจะเข้าร่วม
หากไม่ติดภารกิจอ่ืน 

- ไทย ขอให้จีนพิจารณาเพิ่มการน าเข้าสินค้าเกษตรจากไทยโดยเฉพาะยางพาราซึ่งมีราคาต่ ามาก  
ในปัจจุบัน 

มติ ครม. : รับทราบและเห็นชอบทั้ง 2 ข้อ ตามที่ กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ท้ังนี้ ให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงกลาโหม กระรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงานข่าวกรองแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 25/2561 วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัต)ิ (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
190661 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลตะกุด และต าบลปากเพรียว อ าเภอเมืองสระบุรี 

จังหวัดสระบุรี พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  
ในท้องที่ต าบลตะกุด และต าบลปากเพรียว อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนด
เขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงชนบทสาย ข2 ตามโครงการผังเมืองรวมเมืองสระบุรี 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. คค. เสนอว่า ได้มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลตะกุด และต าบลปากเพรียว 

อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2555 เพื่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ข2 ตามโครงการผังเมืองรวมเมืองสระบุรี 
ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ด าเนินการส ารวจ ท าสัญญาและจ่ายเงินค่าทดแทนไปแล้วบางส่วนแต่ยังไม่แล้วเสร็จ มีผู้ถูกเวนคืน
ที่ยังไม่มาตกลงท าสัญญา จ านวน 4 ราย เนื่องจากกรมทางหลวงชนบทได้รับงบประมาณในการจ่ายเงินค่าชดเชย
สังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ในปี พ.ศ. 2559 จึงท าให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามพระราชกฤษฎีกา  
ฉบับดังกล่าวไม่อาจด าเนินการให้แล้วเสร็จทันภายในระยะเวลาใช้บังคับของพระราชกฤษฎีกา จึงมีความจ าเป็นต้องตรา
ร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ให้มีผลใช้บังคับต่อเนื่องอีก 4 ปี เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีด าเนินการส ารวจและจัดกรรมสิทธ์ิให้แล้วเสร็จ 
และเพื่อให้การสร้างทางหลวงชนบทสายดังกล่าวเป็นไปตามแผนการที่ก าหนดไว้ 

2. ทางหลวงชนบทสายดังกล่าว เป็นถนนก่อสร้างใหม่ ตามโครงการผังเมืองรวมเมืองสระบุรี ในท้องที่ต าบลตะกุด 
และต าบลปากเพรียว อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยเริ่มต้นจากถนนสายตะกุด - ตลิ่งชัน มีขนาด 4 ช่องจราจร 
ซ่องจราจรกว้าง 3.00 – 3.25 เมตร ชนิดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเท้ากว้างข้างละ 1.75 เมตร สะพานข้าม
แม่น้ ายาว 180 เมตร เขตทางกว้างประมาณ 16 เมตร รวมระยะทางยาวประมาณ 765 เมตร จุดสิ้นสุดโครงการฯ  
จะเช่ือมกับถนนเทศบาล 4 ซึ่งในการจัดท าโครงการฯ มีท่ีดินที่ถูกเวนคืนประมาณ 5.073 ไร่ และมีอาคารและสิ่งปลูก
สร้างที่ถูกเวนคืนประมาณ 27 หลังงบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 86.90 ล้านบาทและงบประมาณในการเวนคืน

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คค./กษ. (สกม.สป.กษ./พด./ปศ./กสก./ส.ป.ก./ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีด าเนินการส ารวจและจัดกรรมสิทธ์ิให้แล้วเสร็จ 
และเพื่อให้การสร้างทางหลวงชนบทสายดังกล่าวเป็นไปตามแผนการ  
ที่ก าหนดไว ้

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 25.485 ล้านบาท 
3. การด าเนินโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบจราจรและขนส่งในเขตเมืองสระบุรีให้มีความ

สะดวกรวดเร็ว สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปของจังหวัดสระบุรี เนื่องจากชุมชนเมืองสระบุรีเป็นเส้นทางเชื่อม  
การเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้ปัญหาการจราจรในเขตชุมชน
ค่อนข้างหนาแน่น โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต่างๆ จะมีปัญหาเพิ่มขี้นเป็นทวีคูณ ประกอบกับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  
เมื่อจะต้องส่งผู้ป่วย หรือผู้ได้รับบาดเจ็บไปโรงพยาบาลสระบุรี จะไม่สามารถเดินทางได้โดยสะดวกและรวดเร็ว ดังนั้น 
การก่อสร้างถนนสาย ข2 ตามโครงการผังเมืองรวมเมืองสระบุรี จะท าให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรในอนาคต 
ประกอบกับการสร้างสะพานทางข้ามแม่น้ าป่าสักแห่งใหม่ อยู่ใกล้กับสถานพยาบาล สถานศึกษา และสถานท่ีราชการ  
ซึ่งจะช่วยรองรับการสัญจรกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น อันจะท าให้ประชาชนเดินทางปลอดภัย สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  
อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างพัฒนาโครงการข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในเขตชุมชนเมืองอีกด้วย 

4. การวิเคราะห์โครงการ สรุปผลดังนี้ 
4.1 ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจพบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิ ( NPV) สูงกว่ามูลค่าที่ได้ลงทุนไป 

138,915,475.66 บาท อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน ( B/C Ratio) มีค่า 3.57 และอัตราผลตอบแทนทางด้าน
เศรษฐกิจของโครงการ (EIRR) มีค่าร้อยละ 24.03 ซึ่งถือได้ว่าโครงการดังกล่าว มีความเหมาะสมในการด าเนินการ 

4.2 ผลการคาดการณ์ปริมาณการจราจรในอนาคต 
(1) กรณีที่ไม่มีโครงการ ผลการคาดการณ์ปริมาณการจราจรในอนาคตบนถนนทางหลวงหมายเลข 1 

ช่วงสะพานข้ามแม่น้ าป่าสัก โดยแบ่งช่วงการคาดการณ์ออกเป็น 5 ช่วง ดังนี ้

ปี พ.ศ. ปริมาณจราจรบนเส้นทางโครงการ (PCU/วัน) 
2557 41,722 
2562 51,411 
2567 64,576 
2572 75,851 
2577 88,323 

(2) กรณีที่มีโครงการ  ผลการคาดการณ์ปริมาณการจราจรในอนาคตภายหลังจากมีโครงการพบว่า  
มีปริมาณการจราจรลดลง เนื่องจากคนท่ีต้องการเดินทางระหว่างข้ามแม่น้ า จ าหันมาใช้เส้นทางตามโครงการ  
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาจราจรในบริเวณเมือง โดยแบ่งช่วงการคาดการณ์ ออกเป็น 5 ช่วง ดังนี ้
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ปี พ.ศ. ปริมาณจราจรบนเส้นทางโครงการ (PCU/วัน) 
2557 6,141 
2562 9,181 
2567 16,132 
2572 27,461 
2577 31,094 

5. กรมทางหลวงชนบทได้ด าเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียกับการด าเนิน
โครงกรก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ข2 ตามโครงการผังเมืองรวมเมืองสระบุรี ดังกล่าว ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 แล้ว ซึ่งประชาชนขนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับ
โครงการดังกล่าว จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว มาเพื่อด าเนินการ 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลตะกุด และต าบลปากเพรียว 
อ าเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรี พ.ศ. ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 25/2561 วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัต)ิ (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
190661 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านโคก – ม่วงเจ็ดต้น จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านโคก – ม่วงเจ็ดต้น 
จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. .... ท่ีคณะกรรมการผังเมืองได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
คค. เสนอว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมชุมชนบ้านโคก – ม่วงเจ็ดต้น 

จังหวัดอุตรดิตถ์ ในท้องที่ต าบลม่วงเจ็ดต้นและต าบลบ้านโคก อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามขั้นตอนท่ี
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ก าหนดไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคณะกรรมการผังเมืองได้มีมติเห็นชอบ  
เมื่อวันท่ี 17 – 18 กันยายน 2559 และได้จัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นชอบประชาชนในท้องที่ดังกล่าว 
และติดประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ตรวจดูและยื่นค าร้องเป็นเวลา 90 วัน เมื่อครบก าหนดปิดประกาศ ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่น
ค าร้องและคณะกรรมการผังเมืองได้มีมติรับทราบแล้ว เมื่อวันท่ี 18 พฤษภาคม 2560  จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวง
ดังกล่าว มาเพื่อด าเนินการ 

ความเห็นของ กษ 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว โดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนี ้
๑. เนื่องจากในเขตท้องที่ท่ีจะด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมชุมชนบ้านโคก – ม่วงเจ็ดต้น จังหวัดอุตรดิตถ์ 

มีพื้นท่ีทับซ้อนกับพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ในท้องที่ต าบลบ่อเบี้ย ต าบลม่วงเจ็ดต้น ต าบลบ้านโคก ต าบล
นาขุม อ าเภอบ้านโคก และต าบลฟากท่า ต าบลสองคอน ต าบลบ้านเสี้ยว ต าบลสองห้อง อ าเภอฟากท่า และต าบลห้วยมุ่น 
ต าบลเด่นเหล็ก ต าบลแสนตอ อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เป็นเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. 2541 ดังนั้น เพื่อประโยชน์
ในการควบคุมการใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปท่ีดินให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินและเป็นไปตามวัตถุประสงค์  
ของกฎหมายผังเมือง  จึงเห็นควรให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ประสานกับส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม
ร่วมกันตรวจสอบพ้ืนท่ีแนวเขตเพื่อให้เกิดความชัดเจน  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มท./กษ. (สกม./พด./ปศ./กสก./ส.ป.ก./ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การออกกฎกระทรวงด าเนินการได้โดยรวดเร็ว และเพื่อให้
มาตรการทางผังเมืองมีผลใช้บังคับในท้องที่ตามเขตผังเมืองรวมอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะโดยรวมต่อไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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๒. เพื่อป้องกันปัญหาน้ าท่วม ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญกับการควบคุมการวางผังเมืองให้สอดคล้อง  
กับเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงดังกล่าว และเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุด โดยควรค านึงถึงการควบคุม  
การก่อสร้างต่างๆ เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคกับการระบายน้ าในพื้นที่ 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านโคก – ม่วงเจ็ดต้น จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. ....  
ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 


