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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 17/2564 วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทกัทว้งให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม.เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
050564 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานอ่างเก็บน ้าห้วยสงสัย เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 

พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ.เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานอ่างเก็บน ้าห้วยสงสัย 
เป็นทางน ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... ที่ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแล้ว 
โดยมีสาระส้าคัญเป็นการให้ทางน้้าชลประทานอ่างเก็บน้้าห้วยสงสัย ในท้องที่ต้าบลเขากระปุก อ้าเภอท่ายาง  
จังหวัดเพชรบุรี เป็นทางน้้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ใช้น้้าที่น้าน้้าไปใช้เพ่ือกิจการโรงงาน  
การประปา หรือกิจการอื่นนอกจากภาคเกษตรกรรม เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้้า และให้การใช้น้้า
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
1. กษ. ได้เสนอร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานอ่างเก็บน ้าห้วยสงสัยเป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บ

ค่าชลประทาน พ.ศ. .... มาเพื่อด้าเนินการ โดยมีสาระส้าคัญเป็นการก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานอ่างเก็บน ้าห้วยสงสัย 
ในท้องที่ต้าบลเขากระปุก อ้าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 

2. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ตามที่ กษ. เสนอ 
และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 

3. สคก. ได้ตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงตามข้อ 2. เสร็จแล้ว โดยมีการแก้ ไขเล็กน้อยเฉพาะถ้อยค้า  
(ตามแบบการ่างกฎหมาย) และ กษ. ได้ยืนยันให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎกระทรวงดังกล่าว 

4. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555 เห็นชอบร่างกฎกระทรวงดังกล่าวตามข้อ 3. ที่ สคก. 
ตรวจพิจารณาแล้ว และให้ด้าเนินการต่อไปได้ 

5. ส้านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้ส่งร่างกฎกระทรวงตามข้อ 4. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ลงนาม เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป แต่โดยที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั งรัฐมนตรี เมื่อวันที่  27 ตุลาคม 2555 สลค. จึงได้ส่งร่างกฎกระทรวง

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่ อให้ เกิดประโยชน์ ในการควบคุมดูแลปริมาณของน ้ า  
และเพื่อให้การใช้น ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั งท้าให้ทราบถึง
ปริมาณของน ้าท่ีขาดหายไปจากระบบการชลประทาน และเป็นการรองรับ
การขออนุญาตใช้น ้าจากภาคอุตสาหกรรม การประปา และภาคธุรกิจอื่น 
ที่จะมีขึ นในอนาคต 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ดังกล่าวให้ กษ. ยืนยันเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั งหนึ่ง 
6. กษ. เสนอว่า เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้น ้าจากทางน ้าชลประทานอ่างเก็บน ้าห้วยสงสัยในเขตโครงการ

ชลประทานเพชรบุรี เพื่อกิจการอื่นที่มิใช่เกษตรกรรมเพิ่มมากขึ น ซึ่ งการเก็บค่าชลประทานจะเป็นการแก้ไขปัญหา 
การใช้น ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั งนี  ทางน ้ าชลประทานดังกล่าวได้ก้าหนดให้ เป็นทางน ้ าชลประทานแล้ว  
ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดทางน ้าชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง 
พุทธศักราช 2485 (ฉบับท่ี 10/2551) ลงวันท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2551 

7. ดังนั น เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณของน้้า และเพ่ือให้การใช้ น้้าเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งท้าให้ทราบถึงปริมาณของน้้าที่ขาดหายไปจากระบบการชลประทาน และเป็นการรองรับการขอ
อนุญาตใช้น้้าจากภาคอุตสาหกรรม การประปา และภาคธุรกิจอื่นที่จะมีขึ้นในอนาคต จึงสมควรก้าหนดให้ทางน้้า
ชลประทานอ่างเก็บน้้าห้วยสงสัยเป็นทางน้้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ใช้น ้าเพื่อกิจการโรงงาน  
การประปา หรือกิจการอื่นที่มิใช่การเกษตรกรรม เพื่อน้าเงินที่เรียกเก็บเข้าทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน โดยใช้จ่าย
เป็นค่าปรับปรุงบ้ารุงรักษาระบบการชลประทาน อันจะท้าให้การใช้เงินงบประมาณในส่วนนี น้อยลง ส้าหรับหลักเกณฑ์
และอัตราค่าชลประทานเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติ  
การชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 

มติ ครม. : เห็นชอบร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานอ่างเก็บน ้าห้วยสงสัย เป็นทางน ้าชลประทานท่ีจะเรียก
เก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ซึ่งส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แล้ว โดยเห็นควรให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจสอบและแก้ไขช่ือผู้มีอ้านาจลงนามแผนที่ท้ายกฎกระทรวง 
ให้เป็นไปตามปัจจุบันด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 17/2564 วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
050564 
 
เรื่อง : การต่ออายุโครงการการให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยการยกเลิกภาษีน้าเข้าและโควตา (Duty Free 

Quota Free Scheme : DFQF) ของไทย ระยะที่ 2 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. ดังนี  

1. อนุมัติการต่ออายุโครงการการให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยการยกเลิกภาษีน้าเข้า 
และโควตา (Duty Free Quota Free Scheme : DFQF) ของไทย (โครงการฯ) ระยะที่ 2 ประกอบด้วย 

1.1 ระยะเวลาการด้าเนินโครงการฯ 6 ปี โดยส้าหรับโครงการฯ ระยะที่ 2 ให้สิ นสุดโครงการฯ ในวันที่ 
31 ธันวาคม 2569 

1.2 จ้านวนสินค้าที่ให้สิทธิพิเศษภายใต้โครงการฯ ระยะที่ 2 รวมทั งสิ น 7,187 รายการ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 66.47 ของรายการสินค้าทั งหมดในระบบ HS 2017 (ระบบพิกัดศุลกากรสากลซึ่งก้าหนดโดยองค์การศุลกากรโลก 
และมีการปรับพิกัดศุลกากรสากลทุก 5 ปี) 

2. เห็นชอบการปรับช่ือ องค์ประกอบ และอ้านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการป้องกันผลกระทบอันเนื่องมาจาก
การให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยการยกเลิกภาษีน้าเข้าและโควตา (คณะกรรมการฯ) [ปรับช่ือเป็น 
“คณะกรรมการว่าด้วยการให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยการยกเลิกภาษีน้าเข้าและโควตา (Duty Free 
Quota Free Scheme : DFQF)” 

3. มอบหมายให้กระทรวงการคลัง (กค.) ด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ การด้าเนินการเพื่อยกเว้นอากร
ส้าหรับสินค้าภายใต้โครงการฯ ระยะที่ 2 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
๑. เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๘ ที่ประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก ครั งที่ ๖ (Ministerial Conference: 

MC6) มีมติเห็นชอบให้ประเทศพัฒนาแล้วต้องให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (Least Developed Countries: 
LDCs) โดยการยกเลิกภาษีน้าเข้าและโควตา (DFQF) ทั งนี  ส้าหรับประเทศก้าลังพัฒนาให้ด้าเนินการตามความพร้อม 
ของแต่ละประเทศ 

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

เพื่อให้การด้าเนินงานภายใต้โครงการ DFQF เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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๒. เมื่อวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการให้สิทธิพิเศษ DFQF และให้แต่งตั งคณะกรรมการ
ป้องกันผลกระทบอันเนื่องจากการให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยการยกเลิกภาษีน้าเข้าและโควตา  
เพื่อพิจารณาด้าเนินการระงับสิทธิการใช้มาตรการปกป้องภายใต้โครงการฯ การทบทวนมาตรการป้องกันผลกระทบ  
การทบทวนโครงการฯ และการก้ากับดูแลโครงการฯ ในภาพรวม 

๓. ไทยให้สิทธิพิเศษภายใต้โครงการ DFQF ตั งแต่วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ และได้สิ นสุดโครงการฯ ในวันที่  
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ส่งผลให้ในปัจจุบัน รายการสินค้าภายใต้โครงการ DFQF ระยะที่ ๑ มีจ้านวน ๗,๔๙๖ รายการ  
หรือ คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๓๒ ของรายการสินค้าทั งหมด (๑๐,๘๑๓ รายการ) ซึ่งเป็นสินค้าเกษตร จ้านวน ๑,๓๑๖ รายการ 

๔. ในปี ๒๕๖๒ การน้าเข้าภายใต้โครงการ DFQF มีมูลค่า ๓๙.๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐๐๕ ของมูลค่า
การน้าเข้าสินค้าของไทยจากทั่วโลกหรือคิดเป็นร้อยละ 0.0๑๓ ของมูลค่าการน้าเข้าจากกลุ่ม LDCs และในปี ๒๕๖๓ 
การน้าเข้าภายใต้โครงการ DFQF มีมูลค่า ๙๘.๐๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.๐๐๑๕ เมื่อเทียบกับการน้าเข้าสินค้าของไทย
จากทั่วโลก หรือคิดเป็นร้อยละ 0.0๓๖ ของมูลค่าการน้าเข้าจากกลุ่ม LDCs โดยเป็นการน้าเข้าจากเอธิโอเปีย 
และบังกลาเทศ ประกอบด้วยสินค้า ๑๑ รายการ ซึ่งสินค้าที่มีการใช้สิทธิฯ สูง ๓ อันดับแรก ได้แก่ เมล็ดงาที่บริโภคได้ 
กางเกงขายาว ชุดหมี กางเกงสามส่วน กางเกงขาสั นท้าด้วยเส้นใยสังเคราะห์และเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเครื่องครัวอ่ืนๆ  
ที่ท้าจากพลาสติก 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์ด้าเนินการตามข้อเสนอและไม่ขัดข้อง

ต่อการต่ออายุโครงการการให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยการยกเลิกภาษีน้าเข้าและโควตา (Duty Free 
Quota Free Scheme: DFQF) ของไทย ระยะที่ ๒ เนื่องจากการจัดท้าโครงการดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศในภาพรวม และเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยในฐานะเป็นประเทศผู้ให้ อีกทั งการด้าเนินการ
โครงการ DFQF จะส่งผลที่ดีต่อไทยในการมีแหล่งน้าเข้าทางเลือกท่ีอาจถูกกว่าโดยเฉพาะสินค้ากลุ่มวัตถุดิบ/สินค้าขั นต้น 
เมื่อเทียบกับราคาน้าเข้าเฉลี่ยจากทั งโลกและจากแหล่งน้าเข้าส้าคัญอื่นๆ นอกจากนี  หากพบว่ามีการน้าเข้าที่ผิดปกติ 
หรือก่อให้เกิดความเสียหายยังสามารถทบทวนเพื่อขอให้ใช้การระงับสิทธิพิเศษภายใต้โครงการDFQF ของไทย ระยะที่ 2 
ผ่านการด้าเนินการทบทวนโครงการทุกปีของคณะอนุกรรมการป้องกันผลกระทบอันเนื่องมาจากการให้สิทธิพิเศษแก่
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดโดยการยกเลิกภาษีน้าเข้าและโควตาได้ 

มติ ครม. : อนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้กระทรวงพาณิชย์และคณะกรรมการว่าด้วย  
การให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยการยกเลิกภาษีน้าเข้าและโควตา (Duty Free Quota Free Scheme : DFQF) 
รับความเห็นของกระทรวงการคลังและส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด้าเนินการ  
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 17/2564 วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
050564 
 
เรื่อง : การยื่นขอเจรจาเพื่อจัดท้าความตกลงเพื่อระงับการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping: AD) และการอุดหนุน 

(Countervailing : CVD) สินค้าน ้าตาลที่มีแหล่งก้าเนิดจากประเทศไทย ในรูปแบบการก้าหนดราคาขั นต่้าและ/
หรือโควตาภาษี (Undertaking Agreement) 

 
สารัตถะ : อก. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบการยื่นขอเจรจาเพื่อจัดท้าความตกลงเพื่อระงับการใช้มาตรการ
ตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping: AD) และการอุดหนุน (Countervailing : CVD) สินค้าน ้าตาลที่มีแหล่งก้าเนิดจาก
ประเทศไทย ในรูปแบบการก้าหนดราคาขั นต่้าและ/หรือโควตาภาษี (Undertaking Agreement) ตามร่างกรอบเจรจา
จัดท้าความมตกลงเพื่อระงับการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนสินค้าน ้าตาลที่มีแหล่งก้าเนิดจาก
ประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
1. เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  

ได้ประกาศผลชั นต้น (Preliminary Determination) ก้าหนดให้ใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนช่ัวคราว
ส้าหรับสินค้าน ้าตาลที่มีแหล่งก้าเนิดจากประเทศไทย เป็นระยะเวลา 120 วัน ตั งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564  
โดยก้าหนดอัตราอากรเรียกเก็บ 

- อัตราอากรตอบโต้การอุดหนุนช่ัวคราว (CVD) ในอัตราร้อยละ 4.65 
- อัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดชั่วคราว (AD) ในอัตราร้อยละ 44.23 ส้าหรับสินค้าน ้าตาลทราย (ภายใต้พิกัด 

1701.99.10 1701.99.90 1701.91.00 และ 1702.90.91) 
- อัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดช่ัวคราว (AD) ในอัตราร้อยละ 29.23 ส้าหรับสินค้าน ้าตาลทรายดิบ 

(ภายใต้พิกัด 1701.13.00 และ 1701.14.00) 
ทั งนี  อาจพิจารณาบังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนย้อนหลังส้าหรับสินค้าน ้าตาลที่น้าเข้า

เวียดนาม 90 วัน ก่อนวันบังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนช่ัวคราว 
2. คณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย ในการประชุมครั งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ได้มีมติ

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

เพื่อระงับการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน
สินค้าน ้าตาลที่มีแหล่งก้าเนิดจากประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เห็นชอบการยื่นขอเจรจาเพื่อจัดท้าความตกลงเพื่อระงับการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping : AD)  
และการอุดหนุน (Countervailing : CVD) สินค้าน ้าตาลที่มีแหล่งก้าเนิดจากประเทศไทย ในรูปแบบการก้าหนดราคา 
ขั นต่้าและ/หรือโควตาภาษี (Undertaking Agreement) ตามร่างกรอบเจรจาจัดท้าความตกลงเพื่อระงับการใช้มาตรการ
ตอบโต้การทุ่มตลาด และการอุดหนุนสินค้าน ้าตาลที่มีแหล่งก้าเนิดจากประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

ทั งนี  หากประเทศไทยไม่ด้าเนินการใด ๆ กรณีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 
(Anti-Dumping : AD) และการอุดหนุน (Anti-Subsidy : AS) จะมีผลกระทบ ดังนี  

1. ประเทศไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในเรื่องราคาจ้าหน่ายเนื่องจากสินค้าต้องเสียภาษีมากกว่า
คู่แข่งในประเทศอาเซียน 

2. สูญเสียโอกาสทางการตลาด เนื่องจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นตลาดที่มีความต้องการน้าเข้าน ้าตาล
ประมาณ 700,000 – 800,000 ตันต่อปี แม้ว่าการน้าเข้าจะด้ารงอยู่แต่มีโอกาสที่ premium น ้าตาลทรายของไทย 
จะลดต่้าลง ท้าให้รายได้ลดน้อยลง 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของส้านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 

2. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี  
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 17/2564 วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
050564 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ต้าบลจานใหญ่ อ้าเภอกันทรลักษ์ ต้าบลเสียว และต้าบลหนองงูเหลือม 

อ้าเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดนิท่ีจะเวนคืน ในท้องที่ต้าบลจานใหญ่ 
อ้าเภอกันทรลักษ์ ต้าบลเสียว และต้าบลหนองงูเหลือม อ้าเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส้าคัญเป็น
การก้าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ต้าบลจานใหญ่ อ้าเภอกันทรลักษ์ ต้าบลเสียว และต้าบลหนองงูเหลือม 
อ้าเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2085 และ 2178 สายแยกทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 24 – อุบลราชธานี (บ้านน้้าเกลี้ยง) จังหวัดศรีสะเกษ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
1. คค. เสนอว่า เนื่องจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2085 และ 2178 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 

24 – อุบลราชธานี (บ้านน ้าเกลี ยง) จังหวัดศรีสะเกษ เป็นเส้นทางเช่ือมโยงระหว่างอ้าเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
กับจังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันยังคงเป็นทางหลวงขนาด 2 ช่องจราจร ที่มีปริมาณจราจรหนาแน่น ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั ง ด้วยแหตุนี จึงมีความจ้าเป็นต้องขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2085 และ 2178 ฯ ให้เป็น 4 ช่องจราจร 
เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร ลดอุบัติเหตุ สนับสนุนการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศ และเพิ่มศักยภาพ  
ขีดความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการอ้านวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่จราจร  
และการขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค และยังเป็นการสนับสนุนการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศ  
ทางหนึ่งด้วย 

2. กรมทางหลวงจึงมีความจ้าเป็นที่จะต้องได้มาซ่ึงอสังหาริมทรัพย์เพ่ือประโยชน์สาธารณะในการขยาย  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2085 และ 2178 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 – อุบลราชธานี (บ้านน้้าเกลี้ยง) 
จังหวัดศรีสะเกษ ในท้องที่ต้าบลจานใหญ่ อ้าเภอกันทรลักษ์ ต้าบลเสียว และต้าบลหนองงูเหลือม อ้าเภอเบญจลักษ์  
จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีจุดเริ่มต้น ที่ กม.13+000.000 – กม.22+725.000 (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2085) 
และ กม.44+500.000 – กม.45+590.429 (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2178) รวมระยะทาง 10.815 กิโลเมตร 

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

เพื่ อ ให้ ก ารขยายทางหลวงแผ่ นดิ นหมาย เลข  2 0 8 5  
และ 2178 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 – อุบลราชธานี 
(บ้านน ้าเกลี ยง) จังหวัดศรีสะเกษ เป็นไปตามแผนที่ก้าหนดไว้ รวมทั ง
เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปท้าการส้ารวจและเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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วงเงินการก่อสร้าง 278,020,000 บาท มีปริมาณทรัพย์สินที่ต้องจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินประกอบด้วย ที่ดินประมาณ 
105 แปลง สิ่งปลูกสร้างประมาณ 94 ราย และต้นไม้ยืนต้นประมาณ 47 ราย ค่าทดแทนและค่าเสียหายอื่น ๆ  
และค่าเผ่ือเหลือเผ่ือขาดรวมค่าทดแทนในการเวนคืน รวมเป็นเงินประมาณ 52,428,250 บาท ทั งนี  เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีมีสิทธิ
เข้าไปท้าการส้ารวจและเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด 

3. กรมทางหลวงได้ด้าเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ได้รับผลกระทบกับโครงการดังกล่าว 
ตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 แล้ว ซึ่งผลการรับฟังความ
คิดเห็นโดยรวมต่อโครงการมีประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว 

4. ส้านักงบประมาณ (สงป.) จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีให้กรมทางหลวงเมื่อร่างพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว 

5. คค. ได้ด้าเนินการตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 แล้ว  
โดยจัดท้าข้อมูลเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2085 และ 2178 สายแยกทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 24 – อุบลราชธานี (บ้านน ้าเกลี ยง) จังหวัดศรีสะเกษ ตามแบบฟอร์มที่กระทรวงการคลังก้าหนด 
เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 (ตามข้อ 5.5) ประกอบด้วยรายละเอียดโครงการ  
แผนบริหารจัดการ กิจกรรม ประมาณการรายจ่าย แหล่งเงินท่ีใช้ตลอดระยะเวลาด้าเนินการ และประโยชน์ที่จะได้รับ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดิน 

ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต้าบลจานใหญ่  อ้าเภอกันทรลักษ์ ต้าบลเสียว และต้าบลหนองงูเหลือม อ้าเภอเบญจลักษ์  
จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ เพื่อให้การขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2085  
และ 2178 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 – อุบลราชธานี (บ้านน ้าเกลี ยง) จังหวัดศรีสะเกษ เป็นไปตามแผนที่
ก้าหนดไว้ รวมทั งเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปท้าการส้ารวจและเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 
ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด ทั งนี  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเห็นเพิ่มเติมว่า ก่อนการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน  
ทุกเส้นทาง ขอให้กรมทางหลวงให้ความส้าคัญและตะหนักถึงแนวทางในการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง  
ทางหลวงกีดขวางการไหลของน ้าธรรมชาติ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาระบายน ้าไม่ทันและอาจก่อให้เกิดน ้าท่วม  
หรือเกิดอุทกภัยต่อไปในอนาคต 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ต้าบลจานใหญ่ อ้าเภอกันทรลักษ์ 
ต้าบลเสียว และต้าบลหนองงูเหลือม อ้าเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. .... 

2. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 
 


