
สรุปผลการประชุม 
คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร 

ครั้งที่ 5/2555 (ครั้งที่ 222) 
วันจันทร์ที่  23 เมษายน 2555  เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุม 30413 ชั้น 4 (ห้องกิติยากรวรลักษณ์) อาคารส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

----------------------- 

คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ได้มีการประชุม ครั้งที่ 
5/2555  (ครั้งที่ 222) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 30413 ชั้น 4 
(ห้องกิติยากรวรลักษณ์)  อาคารส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพ่ือพิจารณาเรื่องต่างๆ แล้วมีมติ ดังนี้ 

๑.  โครงการแก้ไขปัญหาสับปะรด ปี 2555 * 

1 .1   เห็ นชอบ ในหลั กก าร โ คร งการ แก้ ไ ขปัญหาสั บปะรด  ปี  2555  ตามที่
คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติเสนอ โดยการรับซื้อสับปะรดสดส่วนเกินในจังหวัด
แหล่งผลิต จ านวน 200,000 ตัน เพ่ือน าออกนอกระบบปกติ แล้วน าไปท าอาหารสัตว์ ปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 
และแปรรูปเป็นสับปะรดกระป๋อง ก าหนดระยะเวลาด าเนินการ 1 เมษายน 2555 - 30 มิถุนายน 2555 
ระยะเวลาโครงการ 1 เมษายน 2555– 28 กุมภาพันธ์ 2556 โดยให้ขอใช้เงินจากงบกลางส ารองเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจ าเป็น เป็นเงินจ่ายขาด วงเงิน 1,590.18 ล้านบาท แยกเป็น 

(1) วงเงิน 800 ล้านบาท ใช้ด าเนินการรับซื้อสับปะรดสดส่วนเกิน 200,000 ตัน 
ในราคาสับปะรดคละ ณ จุดรับซื้อ กิโลกรัมละ 4 บาท  

(2) วงเงิน 622.865 ล้านบาท เป็นค่าจ้างแปรรูปสับปะรดสด 140,000 ตันเป็น
สับปะรดกระป๋อง  เพ่ือระบายจ าหน่ายต่อไป โดยเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้  ค่าจัดจ้างแปรรูป  ค่าเช่าคลัง (ระยะ 8 เดือน 
เม.ย. – พ.ย. 2555) ค่าขนส่งในการระบายสินค้า และค่าประกันภัยสินค้า  

(3) วงเงิน 110.200 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการน าสับปะรดสด 58,000 ตัน ท าเป็น
อาหารสัตว์  

(4) วงเงิน  5.800  ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการน าสับปะรดสด 2,000 ตัน ท าเป็นปุ๋ย
น้ าหมักชีวภาพ   

(5) วงเงิน  5.000 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายด าเนินการชี้แจงโครงการฯ  
(6) วงเงิน 46.315 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการฯ 

ค่าใช้จ่ายตาม (2) – (6) สามารถถัวจ่ายได้ และเปลี่ยนแปลงสัดส่วนระหว่างกันได้ 
ส าหรับรายได้จากการจ าหน่ายสับปะรดกระป๋องให้ส่งคืนเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป 

1.2  ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดกรอบ หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และแนวทางปฏิบัติในการด าเนินการรับซื้อ ตลอดจนการจัดท าแผนการใช้เงิน การเบิกจ่ายเงิน รวมทั้งจัดท า
แผนการระบายจ าหน่ายสับปะรดกระป๋อง  ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
* แก้ไขตามทีผู่้แทนกระทรวงเกษตรฯ ขอแก้ไขมตทิีป่ระชุมในการประชุม คชก. เม่ือ 8 พค.55 
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2.  การขยายระยะเวลาโครงการเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปเพื่อรักษาเสถียรภาพราคา 
     สับปะรด 

2.1 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาโครงการเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการโรงงานแปรรูป
เพ่ือรักษาเสถียรภาพราคาสับปะรด จากเดิม “สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2555” เป็น “สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2555” 

2.2 อนุมัติเงินจ่ายขาดเพ่ิมเติม วงเงิน  15  ล้านบาท  เพ่ือเป็นค่าชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ใน
อัตราร้อยละ 3 เพ่ิมอีก 6 เดือน ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการเดิม 

3.  การน าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ขององค์การคลังสินค้า 

3.1 เห็นชอบแผนการน าเข้าและระบายผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามที่ อคส . เสนอ โดย
เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (เมล็ด) ชนิดดีจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปริมาณ 30,000 ตัน 
ระยะเวลาน าเข้า เดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2555  เพ่ือจ าหน่ายให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายย่อย
ภายในประเทศในราคาต่ ากว่าราคาหน้าฟาร์มของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายย่อยที่ซื้ออยู่ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า อคส. ควรเร่งน าเข้าก่อนผลผลิตฤดูกาลใหม่จะ
ออกสู่ตลาดในช่วงเดือน กรกฎาคม 2555 เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกรขายได้
ในประเทศตกต่ า 

3.2 เห็นชอบค่าใช้จ่ายในการน าเข้าข้าวโพดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดังนี้  
(1) ให้ อคส. กู้เงินจาก ธ.ก.ส. วงเงิน 300 ล้านบาท เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรับซื้อ

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยใช้วงเงินกู้จากโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกนาปี 
ปีการผลิต 2554/55  กรณีเกิดก าไรจากการด าเนินการ อคส. จะต้องน าส่งคืนรัฐบาล กรณีเกิดภาระขาดทุน 
ให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเพ่ือชดเชยผลขาดทุน เพ่ือ อคส. ช าระหนี้ 
ธ.ก.ส. คืนแหล่งเงินกู้ต่อไป ทั้งนี้ ระหว่างด าเนินการดังกล่าวให้ ธ.ก.ส. ใช้เงินทุนของ ธ.ก.ส. ส ารองจ่ายไปก่อน 
และให้ชดเชยต้นทุนเงินให้ ธ.ก.ส. ในอัตรา FDR+1  

(2) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการน าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของ อคส. (จ่ายขาด) ให้ใช้จ่าย
จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่ตั้งไว้แล้ว ส าหรับการด าเนินโครงการรับจ าน า
ผลิตผลการเกษตร ปีการผลิต 2554/55 ของ อคส. และหากไม่เพียงพอให้ อคส. ขอตกลงรายละเอียดกับ
ส านักงบประมาณเพ่ือขอใช้จ่ายจากเงินงบกลางเพ่ิมเติมต่อไป รวม 37.50 ล้านบาท จ าแนกเป็น 

(ก) ค่าดอกเบี้ยของ ธ.ก.ส. ในอัตรา MLR ร้อยละ 5 วงเงิน 7.5 ล้านบาท  
(ข) ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา (ได้แก่ ค่าฝากเก็บ/เบี้ยประกันภัย 60 บาท/ตัน/เดือน 

ค่ารมยา 2 เดือน/ครั้ง ๆ ละ 30 บาท/ตัน) (ระยะเวลา 2 เดือน) วงเงิน 4.50 ล้านบาท 
(ค) ค่าใช้จ่ายบริหารของ อคส. (ร้อยละ 3 ของวงเงินด าเนินการ) วงเงิน 9.00 ล้านบาท 
(ง) ค่าใช้จ่ายในการขนส่งข้าวโพดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวถึง

ผู้เลี้ยงสัตว์รายย่อย เฉลี่ยตันละ 550 บาท รวม 30,000 ตัน เป็นเงิน 16.50 ล้านบาท 

4.  การเพิ่มหลักเกณฑ์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพและลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ 
    และสุกรกู้ผ่านธนาคารพาณิชย์ 

  เนื่องจากเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่และสุกรส่วนใหญ่ได้น าหลักทรัพย์ที่มีอยู่ไปค้ าประกันเงินกู้และ
มีภาระหนี้สินกับธนาคารพาณิชย์  จึงไม่มีหลักทรัพย์ไปค้ าประกันกับธนาคารของรัฐตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
ตามโครงการฯ ได้  ท าให้ไม่สามารถด าเนินการจัดสรรช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ของโครงการได้  จึงเห็นชอบให้เพ่ิมหลักเกณฑ์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการเพ่ิมศักยภาพและลดต้นทุนการผลิตให้
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เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่และสุกร สามารถขอชดเชยดอกเบี้ยโดยกู้เงินผ่านธนาคารพาณิชย์ได้ ตามหลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้เดิม 

5.  การแทรกแซงตลาดกุ้งขาวแวนนาไม ปี 2555 

  5.1  เห็นชอบในหลักการโครงการแทรกแซงตลาดกุ้งขาวแวนนาไม ปี 2555 โดยให้
กรมประมงรับสมัครห้องเย็นเข้าร่วมโครงการเพื่อรับซื้อกุ้งขาวแวนนาไมจากเกษตรกร ในราคาน าตลาด 
เก็บเข้าห้องเย็น และให้ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการที่กู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ทั้ง ของ
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือใช้ในการรับซื้อ ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี   

  5.2  มอบหมายให้กรมประมงส ารวจห้องเย็นที่มีศักยภาพและความพร้อมในการเข้าร่วม
โครงการ  ข้อมูลผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมและความเดือดร้อนของเกษตรกรในการขายกุ้งฯ ตลอดจนข้อมูล
ผลประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับจากโครงการเปรียบเทียบกับการช่วยเหลือที่ผ่านมา และให้น าเสนอ
คณะกรรมการ คชก. พิจารณาในการประชุมคราวต่อไป 

6.  การขออนุมัติวงเงินขนย้ายหอมแดงท่ีเน่าเสียจากการรับซื้อของ อคส. และ ค่าชดเชยน้ าหนักหอมแดง 
    สูญหายของจังหวัดศรีสะเกษ 

  6.1  ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบการบริหารจัดการหอมแดงตามโครงการแก้ไข
ปัญหาราคาหอมแดง ฤดูการผลิต ปี 2554/55 ทั้งระบบ ของ อคส.  ประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงมหาดไทย  
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  กรมบัญชีกลาง  ส านักงบประมาณ  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ และการค้าภายในจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีประธานคณะกรรมการกลาง
กลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย(นายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม) เป็นประธานอนุกรรมการ และผู้แทนองค์การ
คลังสินค้าเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  โดยให้มีหน้าที่ตรวจสอบปริมาณการรับซื้อ  การเก็บรักษา ได้แก่
สถานที่เก็บและวิธีการเก็บรักษา  การสูญเสียที่เกิดจากการรับซื้อหอมแดงตามโครงการฯ ในแต่ละงวด  และ
สรุปผลการตรวจสอบปริมาณการรับซื้อ การเก็บรักษา ปริมาณคงเหลือและปริมาณความเสียหายที่เกิดขึ้น 
รวมทั้งเสนอความเห็นและแนวทางการบริหารจัดการโครงการฯ ต่อคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือ
เกษตรกรโดยเร็วที่สุด 

  6.2  กรณีหอมแดงเน่า เสียที่ เก็บไว้ที่วิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  
ให้คณะอนุกรรมการข้างต้นตรวจสอบและยืนยันปริมาณหอมแดงที่เน่าเสียดังกล่าวก่อนให้ อคส. อนุมัติให้
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ น าไปท าปุ๋ยต่อไป  ทั้งนี้ ให้หักภาระความเสียหายดังกล่าวจากวงเงินที่
อนุมัติไว้แล้ว 29.5 ล้านบาท 

  6.3  ให้ อคส. เร่งรัดการระบายหอมแดงที่รับซื้อไว้ โดยจัดท าแผนการระบายจ าหน่ายทั้ง
ภายในและต่างประเทศ เพ่ือให้มีการระบายออกไปให้เร็วที่สุด  แล้วน าเสนอคณะกรรมการ คชก. เพ่ือทราบผล
การด าเนินงานในการประชุมคราวต่อไป 

  6.4  ให้ชะลอการรับซื้อหอมแดงเพ่ิมเติมไว้ก่อนจนกว่า อคส.จะมีความชัดเจนเรื่องปริมาณ
การรับซื้อ และแนวทางการระบายหรือแก้ไขปัญหาหอมแดงเน่าเสียของหอมแดงท่ีได้รับซื้อไว้ในงวดแรกจาก
จังหวัดศรีสะเกษ  เพื่อใช้เป็นแนวทางไปในด าเนินการรับซื้อครั้งต่อไป 

--------------------- 

ฝ่ายเลขานุการ คชก. 
เมษายน  2555 

 


