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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 20/2562 วันอังคารท่ี 14 พฤษภาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือทราบ (หากไมมีขอทักทวงใหถือเปนเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจาของเรื่อง) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

140562 

 
เรื่อง : รางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดให การ เวนคืนอสังหาริมทรัพย  ในทองท่ีตําบลโคกสะอาด 

และตําบลหนองบัวระเหว อําเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ เปนกรณีท่ีมีความจําเปนโดยเรงดวน 
 

สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติในหลักการ รางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดให การเวนคืน
อสังหาริมทรัพย ในทองท่ีตําบลโคกสะอาด และตําบลหนองบัวระเหว อําเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ เปนกรณีท่ีมี
ความจําเปนโดยเ รงดวน ซึ่งมีสาระสําคัญเพ่ือใหเจาหนาท่ีหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาท่ีมีอํานาจวางเงินคา
ทดแทน เขาครอบครองหรือใชอสังหาริมทรัพยท่ีจะตองเวนคืน และสงมอบพ้ืนท่ีกอสรางประตูระบายนํ้าและอาคาร
ประกอบตามโครงการประตูระบายนํ้าพระอาจารยจื่อ (ลําเชียงทา) จังหวัดชัยภูมิ ไดทันตามกําหนดเวลา 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กษ. เสนอวา ไดมีพระราชกฤษฎีกา กําหนดท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน  ในทองท่ีตําบลโคกสะอาด  

และตําบลหนองบัวระเหว อําเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2559 เพ่ือประโยชนแกการชลประทาน  
ในการกอสรางประตูระบายนํ้าและอาคารประกอบตามโครงการประตูระบายนํ้าพระอาจารยจื่อ (ลําเชียงทา)  
จังหวัดชัยภูมิ มีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 6 สิงหาคม 2559 เปนตนไป มีกําหนดเวลาใชบังคับ 4 ป (สิ้นสุดการใชบังคับ
วันท่ี 4 สิงหาคม 2563) 

2. กรมชลประทานไดดําเนินการสํารวจขอเท็จจริงเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยท่ีจะตองเวนคืนท่ีแนนอนภายใน  
แนวเขตตามแผนท่ีทายพระราชกฤษฎีกาดังกลาว ซึ่งโครงการน้ีตองใชท่ีดินท้ังหมดประมาณ 330 แปลง เน้ือท่ีประมาณ 
351 – 0 – 71.7 ไร โดยเจรจาปรองดองตกลงซื้อขายไดประมาณ 211 แปลง เน้ือท่ีประมาณ 184 – 3 – 60.7 ไร 
คงเหลือท่ีดินท่ีจะตองดําเนินการสํารวจขอเท็จจริงเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยท่ีจะตองเวนคืนจํานวนประมาณ 119 แปลง 
จํานวนเน้ือท่ีประมาณ 166 – 1 – 11 ไร แบงเปนท่ีดินท่ีไมมีเอกสารสิทธิจํานวน 2 แปลง เน้ือท่ีประมาณ 3 – 1 -58 ไร 
และท่ีดินท่ีมีเอกสารสิทธิท่ีตองดําเนินการเวนคืนจํานวน 117 แปลง เน้ือท่ีประมาณ 162 – 3 – 53 ไร โดยไดทํา  
การสํารวจขอเท็จจริงเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยท่ีจะตองเวนคืนและกําหนดราคาเบ้ืองตนแลวเสร็จบางสวน ปรากฏวา  
มีเจาของท่ีดินบางรายไมยินยอมรับราคาท่ีทางราชการกําหนดให เน่ืองจากเห็นวาเปนราคาท่ีต่ํา จึงเปนปญหา  

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหสามารถเขาครอบครองและใชอสังหาริมทรัพย  
เพ่ือกอสรางใหแลวเสร็จตามแผนงานและสามารถแกไขปญหานํ้าทวม  
และการขาดแคลนนํ้าของราษฎรในพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และอุปสรรคทําใหการดําเนินการเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาวลาชา สงผลใหไมสามารถเขาครอบครอง  
และใชอสังหาริมทรัพยน้ันไดตามแผนงานท่ีกําหนดไว หากการเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาเน่ินชาไปจะสงผลใหราษฎร  
ผูท่ีไดรับประโยชนจากระบบชลประทานดังกลาวไดรับความเดือดรอนเสียหาย อันจะเปนปญหาและอุปสรรคอยางมาก  
แกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

3. ดังน้ัน เพ่ือใหการกอสรางประตูระบายนํ้าและอาคารประกอบตามโครงการประตูระบายนํ้าพระอาจารยจื่อ 
(ลําเชียงทา) จังหวัดชัยภูมิ เปนไปตามแผนงานท่ีกําหนดและสามารถแกไขปญหานํ้าทวมและการขาดแคลนนํ้าของราษฎร
ในพ้ืนท่ี สมควรกําหนดใหการเวนคืนอสังหาริมทรัพยในทองท่ีตําบลโคกสะอาด และตําบลหนองบัวระเหว อําเภอหนองบัวระเหว 
จังหวัดชัยภูมิ เปนกรณีท่ีมีความจําเปนโดยเรงดวน เพ่ือใหเจาหนาท่ีหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาท่ีมีอํานาจ
วางเงินคาทดแทน เขาครอบครองหรือใชอสังหาริมทรัพยท่ีจะตองเวนคืนในทองท่ีดังกลาวไดทันตามกําหนดเวลา 

มติ ครม. : อนุมัติในหลักการรางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดใหการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ในทองท่ีตําบลโคกสะอาด 
และตําบลหนองบัวระเหว อําเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ เปนกรณีท่ีมีความจําเปนโดยเรงดวน ตามท่ีกระทรวงเกษตร
และสหกรณเสนอ และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา 
แลวดําเนินการตอไปได 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 20/2562 วันอังคารท่ี 14 พฤษภาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือทราบ (หากไมมีขอทักทวงใหถือเปนเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจาของเรื่อง) 
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เรื่อง : รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในทองท่ีตําบลนาดวง  และตําบลนาดอกคํา 

อําเภอนาดวง จังหวัดเลย พ.ศ. .... 
 

สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน  
ในทองท่ีตําบลนาดวง และตําบลนาดอกคํา อําเภอนาดวง จังหวัดเลย พ.ศ. ....  ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการกําหนดเขตท่ีดิน
ในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในทองท่ีตําบลนาดวง และตําบลนาดอกคํา อําเภอนาดวง จังหวัดเลย เพ่ือประโยชนแก  
การชลประทานในการกอสรางระบบสงนํ้าฝงขวาพรอมอาคารประกอบตามโครงการอางเก็บนํ้าหวยลิ้นควาย 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กษ. โดยกรมชลประทาน เสนอวา อางเก็บนํ้าหวยลิ้นควายกอสรางแลวเสร็จเมื่อป พ.ศ. 2538 สามารถเก็บ

กักนํ้าไดประมาณ 29 ลานลูกบาศกเมตร คลองสงนํ้าสายใหญฝงซายความยาวประมาณ 14.725 กิโลเมตร กอสราง
แลวเสร็จเมื่อป พ.ศ. 2545 และไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในทองท่ีตําบลนาดวง 
อําเภอนาดวง จังหวัดเลย พ.ศ. 2559 ประกาศใชบังคับเพ่ือประโยชนแกการชลประทานในการกอสรางระบบสงนํ้า  
ฝงขวาพรอมอาคารประกอบตามโครงการอางเก็บนํ้าหวยลิ้นควาย และตองจัดหาท่ีดินเพ่ือการกอสรางโครงการดังกลาว 
เมื่อผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาท่ีเวนคืนไดเขาทําการสํารวจขอเท็จจริงเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยท่ีจะเวนคืนท่ีแนนอนแลว 
ปรากฏวาไมครอบคลุมพ้ืนท่ีบริเวณคลองสงนํ้าสายใหญฝงขวาและคลองซอยฝงขวาของโครงการ ซึ่งตั้งอยูในทองท่ี  
ตําบลนาดอกคํา ชวง กม. 13 + 500 ถึง กม. 15 + 800 (เน้ือท่ีประมาณ 119 ไร 2 งาน 63 ตารางวา) โดยไดนํามา
ปรับเปนแผนงานกอสรางระบบสงนํ้า ระยะท่ี 2 และเพ่ิมการกอสรางคลองซอยฝงซายสาย 2 R – LMC ชวง กม. 0 + 000  
ถึง 1 + 500 ตําบลนาดวง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย ไปดวย (เน้ือท่ีประมาณ 5 ไร 1 งาน 80 ตารางวา) ซึ่งเปนการ
กอสรางเพ่ิมเติมจากคลองสงนํ้าสายใหญฝงซายท่ีกอสรางแลวเสร็จ จึงมีความจําเปนตองดําเนินการเวนคืนท่ีดินในทองท่ี
ตําบลนาดวง และตําบลนาดอกคํา อําเภอนาดวง จังหวัดเลย เพ่ิมเติม เพ่ือใหกระจายนํ้าจากอางเก็บนํ้าหวยลิ้นควาย  
ไปยังพ้ืนท่ีเกษตรกรรมของราษฎรไดอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

2. กรมชลประทานมีแผนงานกอสรางระบบสงนํ้า ระยะท่ี 2 ตามโครงการอางเก็บนํ้าหวยลิ้นควาย จังหวัดเลย 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือประโยชนแกการชลประทานในการกอสรางระบบสงนํ้า  
ฝงขวาพรอมอาคารประกอบตามโครงการอางเก็บนํ้าหวยลิ้นควาย 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ระยะเวลาในการดําเนินงาน 6 ป (พ.ศ. 2559 – 2564) งบประมาณคากอสราง 522,612,000 บาท ลักษณะการกอสราง
ระบบสงนํ้า ระยะท่ี 2 ประกอบดวย 

2.1 คลองสงนํ้าสายใหญฝงขวา ความยาวรวมประมาณ 30.417 กิโลเมตร 
2.2 คลองซอยฝงขวา ความยาวรวมประมาณ 16.830 กิโลเมตร 
2.3 คลองซอยฝงซาย ความยาวรวมประมาณ 20.740 กิโลเมตร 

ในการกอสรางจะตองใชท่ีดินเพ่ือการกอสรางโครงการท้ังหมดจํานวนประมาณ 125 ไร 43 ตารางวา โดยไดเขาไป
สํารวจขอเท็จจริงเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยท่ีจะเวนคืนและเจรจาตกลงซื้อขายแลว โดยเจาของท่ีดินสวนใหญยอมรับราคา
คาทดแทนท่ีทางราชการกําหนดให แตยังมีบางสวนท่ีไมยอมรับคาทดแทน เน่ืองจากเห็นวาเปนราคาท่ีต่ําและไมยอม  
ใหเขาใชพ้ืนท่ีเพ่ือการกอสราง สงผลใหไมสามารถดําเนินการไดตามแผนงานท่ีกําหนดไว ท้ังน้ี ไดรับฟงความคิดเห็น  
ของประชาชนในพ้ืนท่ีแลวสวนใหญเห็นชอบกับการกอสรางโครงการระบบสงนํ้า ระยะท่ี 2 ดังน้ัน จึงมีความจําเปน  
ตองดําเนินการตามข้ันตอนท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 เพ่ือใหเจาหนาท่ี
หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาท่ีมีสิทธิเขาไปในท่ีดินของเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย  
ซึ่งอสังหาริมทรัพยท่ีจะตองเวนคืน เพ่ือทําการสํารวจขอเท็จจริงเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยท่ีจะเวนคืนท่ีแนนอนภายใน  
แนวเขตแผนท่ีทายพระราชกฤษฎีกาเพ่ือประโยชนแกการชลประทานในการกอสรางระบบสงนํ้าฝงขวาพรอมอาคาร
ประกอบตามโครงการอางเก็บนํ้าหวยลิ้นควาย 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในทองท่ีตําบลนาดวง และตําบลนาดอกคํา 
อําเภอนาดวง จังหวัดเลย พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 20/2562 วันอังคารท่ี 14 พฤษภาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เจาของเรื่อง) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

140562 

 
เรื่อง : โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ (Bangkok Fish Market) 
 

สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. รับทราบความคืบหนาผลการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖  
เรื่อง การพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ รับทราบและเห็นชอบผลการประชุมรวมภาครัฐและเอกชน

เพ่ือแกไขปญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยมอบหมายใหกระทรวงการคลังรวมกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ทําการศึกษาความเหมาะสมความจําเปน และความเปนไปไดในการพัฒนาสะพานปลา  
ในภาพรวมท้ังหมด รวมถึงการยายหรือพัฒนาสะพานปลากรุงเทพและพิจารณาการใชประโยชนจากสะพานปลา  
จังหวัดสมุทรปราการท้ังระบบ เสนอคณะรัฐมนตรีตอไป 

๒. สรุปความคืบหนาผลการดําเนินงานตาม มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖  เรื่อง การพัฒนา
สะพานปลากรุงเทพ 

2.1 ผลการประชุมรวมระหวาง กระทรวงการคลังกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในการดําเนินงานตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ องคการสะพานปลาไดดําเนินการ 

(1)  จัดทํา รายงานการศึกษาความเปนไปไดและกําหนดบทบาทสะพานปลา ทาเทียบเรือประมง  
ท้ังระบบ 

(2) องคการสะพานปลาไดดําเนินการสํารวจและรับฟงความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “โครงการ
พัฒนาสะพานปลากรุงเทพ” ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘  
เพ่ือใหตลาดสะพานปลากรุงเทพคงอยูในพ้ืนท่ีเขตสาทรเชนเดิมได ซึ่งผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยท่ีใหองคการสะพาน
ปลาอยูท่ีปจจุบัน รอยละ ๙๗.๗๕ 

(3) จัดทํา รายงานการศึกษาความเปนไปได โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพเบ้ืองตน ( Pre-Feasibility 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (อ.ส.ป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือยกระดับมาตรฐานสุขอนามัยตลาดกลางสัตวนํ้าและสินคา
สัตวนํ้าใหเปนท่ียอมรับของประเทศผูนําเขาและสงออกสัตวนํ้า  
สามารถแขงขันในตลาดโลกได รวมท้ังพัฒนาใหเปนศูนยกระจายสัตวนํ้า
เพ่ือเพ่ิมชองทางในการจําหนายสัตวนํ้าใหแกเกษตรกรและชาวประมง  
ซึ่งในการดําเนินการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ สามารถพัฒนาตอยอด  
ใหเปนแหลงเรียนรูดานธุรกิจประมงและเปนแหลงทองเท่ียวเชนเดียวกับ
ตลาดสัตวนํ้าในตางประเทศได 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



6 
 

Study of Bangkok Fish Market) พบวามีผลตอบแทนท่ีดีสงผลตอผูมีสวนไดเสียของโครงการฯและสภาพเศรษฐกิจ
โดยรวม 

2.2 องคการสะพานปลาไดประชุมหารือการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพกับกรมธนารักษ เมื่อวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
ณ กรมธนารักษ องคการสะพานปลาไดนําเสนอแผนโครงการ ( Action Plan) โดยกรมธนารักษใหองคการสะพานปลา 
เรงดําเนินการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพใหเปนไปตามแผน (Action Plan) ท่ีวางไว  

๒.๓ ในการประชุมคณะกรรมการองคการสะพานปลา ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๒  
ท่ีประชุมพิจารณาเรื่อง โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ ( Bangkok Fish Market) มีมติเห็นชอบการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพและใหดําเนินการนําเสนอคณะรัฐมนตรี 

มติ ครม. : 1. รับทราบความคืบหนาการดําเนินการศึกษาความเหมาะสม ความจําเปน และความเปนไปไดในการพัฒนา
สะพานปลา รวมถึงการยายหรือพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 

2. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ (องคการสะพานปลา) รับความเห็นของกระทรวงการคลัง และสํานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 20/2562 วันอังคารท่ี 14 พฤษภาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือทราบเปนขอมูล (กษ. เจาของเรื่อง) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

140562 

 

เรื่อง : ดัชนีราคาและผลผลิตสินคาเกษตรประจําเดือนมีนาคม 2562 และแนวโนมเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2562 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. เพ่ือทราบดัชนีราคาและผลผลิตสินคาเกษตรประจําเดือนมีนาคม 2562 และแนวโนมเดือน
เมษายน - พฤษภาคม 2562 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
ภาพรวมรายไดของเกษตรกรในเดือน มี.ค. 2562  อยูท่ีระดับ 188.95 ลดลงจากเดือน ม.ีค. 2561  

รอยละ 4.03 เปนผลมาจากดัชนีผลผลิตปรับตัวลดลงรอยละ 2.19 โดยสินคาสําคัญท่ีมีราคาลดลง ไดแก มันสําปะหลัง 
ปาลมนํ้ามัน และกุงขาวแวนนาไม ดัชนีราคาปรับตัว ลดลงรอยละ 1.88 โดยสินคาสําคัญท่ีมีราคา ลดลง  ไดแก ออย
โรงงาน สับปะรด และหอมแดง 

ภาพรวมราคาสินคาเกษตรในเดือน มี.ค. 2562  อยูท่ีระดับ 129.34  ลดลงจากเดือน ม.ีค. 2561 รอยละ 
2.19 สินคาท่ีราคาปรับตัว ลดลง ไดแก มันสําปะหลัง ปาลมนํ้ามัน และกุงขาวแวนนาไม สินคาท่ีราคาปรับตัว เพ่ิมขึ้น 
ไดแก สับปะรด ทุเรียน และสุกร เมื่อเปรียบเทียบกับเดือน ก.พ. ท่ีผานมา ดัชนีราคา เพ่ิมขึ้น รอยละ 0.82 โดยสินคา 
ท่ีราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้น ไดแก ยางพารา สินคาท่ีราคาปรับตัวลดลง ไดแก หอมแดง และไขไก 

ภาพรวมดานการผลิตสินคาเกษตรในเดือน มี.ค. 2562  อยูท่ีระดับ 146.09 ลดลงจากเดือน ม.ีค. 2561 
รอยละ 1.88 สินคาท่ีราคาผลผลิตปรับตัว ลดลง ไดแก ออยโรงงาน สับปะรด และหอมแดง สินคาผลผลิตเพ่ิมขึ้น ไดแก 
มันสําปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว ยางพารา ปาลมนํ้ามัน กระเทียม ไกเน้ือ และไขไก เมื่อเปรียบเทียบกับเดือน ก.พ. ท่ีผานมา
ดัชนีผลผลิตเพ่ิมขึ้นรอยละ 1.32 สินคาสําคัญท่ีผลผลิตเพ่ิมขึ้น ไดแก มันสําปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว ทุเรียน ปาลมนํ้ามัน 
ไขไก และกุงขาวแวนนาไม สินคาสําคัญท่ีผลผลิตลดลง ไดแก ออยโรงงาน ยางพารา สุกร และไกเน้ือ 

แนวโนมเดือน เม.ย. - พ.ค. 2562 
เดือน เม.ย. 2562 วัดจากดัชนีรายไดเกษตรกรในเดือน เม.ย. 2562 ลดลงจากเดือน เม.ย. 2561 รอยละ 0.96 

ดัชนีราคาผลผลิตปรับตัว ลดลง  รอยละ 0.65 สินคาสําคัญท่ีราคา ลดลง  ไดแก ออยโรงงาน สับปะรด และหอมแดง   
ดัชนีผลผลิตปรับตัว ลดลง รอยละ  0.31 สินคาสําคัญท่ีมีราคา ลดลง  ไดแก ออยโรงงาน มันสําปะหลัง ปาลมนํ้ามัน 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (สศก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือติดตามและเฝาระวังสถานการณดานราคา และการผลิต
สินคาเกษตร ทําใหทราบถึงแนวโนมของปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในภาคเกษตร 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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หอมแดง กระเทียม และกุงขาวแวนนาไม สินคาสําคัญท่ีจะมีผลผลิตออกมากในชวงเดือนน้ี ไดแก ขาวนาปรัง และทุเรียน 
เดือน พ.ค. 2562  ดัชนีรายไดเกษตรกรคาดวาจะทรงตัว ดัชนีราคามีแนวโนมขยายตัวเล็กนอย และผลผลิต 

จะทรงตัว เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา 

มติ ครม. : ทราบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 20/2562 วันอังคารท่ี 14 พฤษภาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

140562 
 

เรื่อง : ขอความเห็นชอบรางแถลงการณรัฐมนตรีการคาเอเปคประจําป 2562 
 

สารัตถะ :  พณ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. ใหความเห็นชอบในหลักการตอรางแถลงการณรัฐมนตรีการคาเอเปคประจําป 2562 

2. หากมีการปรับปรุงแกไขเอกสารดังกลาวท่ีไมใชสาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชนของไทย ขอให พณ. 
ดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก 

3. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
รวมกับรับรองรางแถลงการณรัฐมนตรีการคาเอเปคประจําป 2562 

(จะมีการรับรองรางแถลงการณดังกลาวในชวงการประชุมรัฐมนตรีการคาเอเปคประจําป 2562 ระหวางวันท่ี 17 – 18 
พฤษภาคม 2562 ณ สาธารณรัฐชิลี) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. พณ. รายงานวา สาธารณรัฐชิลีจะเปนเจาภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีการคาเอเปคประจําป ๒๕๖๒  

(ครั้งท่ี ๒๕) ระหวางวันท่ี ๑๗ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ เมืองบีนญา เดล มาร ภายใตหัวขอหลัก คือ เช่ือมโยง
ประชาชนเพ่ือสรางอนาคต โดยประเด็นท่ีเอเปคใหความสําคัญในปน้ี 4 เรื่องหลัก ไดแก (1) สตรี SMEs และการเจริญเติบโต
ท่ีครอบคลุม (2) สังคมดิจิทัล (3) การบูรณาการ 4.0 และ (4) การเจริญเติบโตท่ียั่งยืน รวมท้ังประเด็นเปาหมายการเพ่ิม
ระดับการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเปค และเอเปคกับองคการการคาโลก 

2. สาธารณรัฐชิลีไดจําทํารางแถลงการณรัฐมนตรีการคาเอเปคประจําป 2562 เพ่ือใหท่ีประชุมรัฐมนตรีการคา
เอเปคใหการรับรอง ท้ังน้ี สมาชิกเอเปคอยูระหวางการพิจารณารางแถลงการณดังกลาว 

3. สาระสําคัญของรางแถลงการณฯ 
3.1 ประเด็นสําคัญประจําป 2562 

(1) สตรี SMEs และการเจริญเติบโตท่ีครอบคลุม : สนับสนุนแผนการทํางานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ทางเศรษฐกิจของสตรีใหมีบทบาทในระบบเศรษฐกิจมากข้ึน สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอม และรายยอย (MSMEs) ไปสูตลาดโลก 

(2) สังคมดิจิทัล  : จะดําเนินการตามแผนงานอินเตอรเน็ตและเศรษฐกิจดิจิทัลของเอเปค เพ่ือรวมกัน

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : พณ./กษ. (สศก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือครอบคลุมนโยบายทางการคาท่ีไทยใหการสนับสนุน   
เชน  ระบบการคาพหุภาคี การดําเนินการตามเปาหมายโบกอร  
เพ่ือลดอุปสรรคทางการคา วิสัยทัศนเอเปคหลังเปาหมายโบกอร การจัดตั้ง
เขตการคาเสรีเอเชีย - แปซิฟก  และแผนการดําเนินงานกรอบความ
เช่ือมโยงหวงโซอุปทาน รวมท้ัง เสริมสรางการเติบโต ของเศรษฐกิจ  
ในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟกอยางยั่งยืนและท่ัวถึง 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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สรางสภาพแวดลอมท่ีเปดกวาง เขาถึงได และปลอดภัย 
(3) การบูรณาการ 4.0  : พยายามลดผลกระทบท่ีเปนอุปสรรคตอผลิตภาพและการเจริญเติบโต โดยเฉพาะ

สําหรับ SMMEs โดยเนนการลดอุปสรรคท่ีมิใชภาษีและการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ และสนับสนุนเปาหมาย
การทํางานของป 2562 อาทิ การปฏิบัติการรวมของระบบเช่ือมโยงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส ประเด็นหวงโซคุณคาโลก 

(๔) การเจริญเติบโตท่ียั่งยืน : ใหการสนับสนุนการทํางานภายใตองคกรการคาโลกเพ่ือสรางวินัยปฏิบัติ  
ท่ีครอบคลุมและมีประสิทธิภาพในการปองกันการอุดหนุนประมง ซึ่งรวมถึงการทําประมงเกินศักยภาพและเกินขนาด 

3.2 เปาหมายการเพ่ิมระดับการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเปค : ยึดมั่นการบรรลุเปาหมายโบกอร
เพ่ือการคาและการลงทุนท่ีเสรีและเปดกวางในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก เนนย้ําการดําเนินการตามแผนดําเนินงานปกก่ิง
และปฏิญญาลิมาเพ่ือนําไปสูเขตการคาเสรีเอเชีย - แปซิฟก อาทิ แผนงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพของเขตเศรษฐกิจเอเปค
เพ่ือการมีสวนรวมในความตกลงการคาเสรีท่ีมีมาตรฐานสูงและครอบคลุมในอนาคต 

3.3 เอเปคกับองคการการคาโลก  : ยืนยันถึงความสําคัญของการมีระบบการคาพหุภาคีท่ีมีประสิทธิภาพ  
ยึดกฏเกณฑ โปรงใส และไมเลือกปฏิบัติ เพ่ือสรางการเจริญเติบโตและความมั่งคั่งท่ียั่งยืน รวมถึงตอตานการกีดกัน  
ทางการคา และเรียกรองใหมีการขจัดการคาท่ีไมเปนธรรม 

4. ขอกฎหมาย : รางแถลงการณรัฐมนตรีการคาเอเปคเปนเอกสารแสดงเจตนารมณทางการเมือง  ซึ่งมีสาระสําคัญ
เก่ียวกับการสนับสนุนระบบการคาพหุภาคี รวมท้ังการสงเสริมการคาและการลงทุนระหวางประเทศ จึงไมเปนสนธิสัญญา
ตามกฎหมายระหวางประเทศและไมเปนหนังสือสัญญาตามมาตรา 17๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลวไมขัดของตอรางแถลงการณรัฐมนตรีการคาเอเปคประจําป  ๒๕๖2 

เน่ืองจากรางแถลงการณดังกลาว  ครอบคลุมนโยบายทางการคาท่ีไทยใหการสนับสนุน  เชน  ระบบการคาพหุภาคี  
การดําเนินการตามเปาหมายโบกอรเพ่ือลดอุปสรรคทางการคา วิสัยทัศนเอเปคหลังเปาหมายโบกอร การจัดตั้งเขตการคา
เสรีเอเชีย - แปซิฟก  และแผนการดําเนินงานกรอบความเช่ือมโยงหวงโซอุปทาน รวมท้ัง เสริมสรางการเติบโต ของ
เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟกอยางยั่งยืนและท่ัวถึง 

มติ ครม.  : เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ และใหกระทรวงพาณิชยรับความเห็นและขอสังเกต  
ของกระทรวงการตางประเทศ (หนังสือกระทรวงการตางประเทศ ดวนท่ีสุด ท่ี กต 0703/462 ลงวันท่ี 11 เมษายน 2562) 
ไปดําเนินการตอไป ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนรางแถลงการณรัฐมนตรีการคาเอเปคประจําป 2562  
ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไวใหกระทรวงพาณิชยดําเนินการได
โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีประเทศไทยไดรับจาก  
การปรับเปลี่ยนดังกลาวดวย 
 


