
สรุปผลการประชุม 
คณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกร 

ครั้งท่ี 9/2555 (ครั้งท่ี 226) 

วันพุธท่ี  11 กรกฎาคม  2555  เวลา 14.30 น. 
ณ หองประชุม 501  ตกึบัญชาการ  ทําเนียบรัฐบาล 

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

คณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกร (คชก.) ไดมีการประชุม ครั้งที่ 
9/2555  (ครั้งที่ 226) เมื่อวันที่  11 กรกฎาคม 2555  เวลา 14.30 น. ณ  หองประชุม 501  
ตึกบัญชาการ ทําเนียบรัฐบาล เพ่ือพิจารณาเรื่องตางๆ แลวมีมติ ดังนี้ 

1.  โครงการปรับปรุงและกอสรางโรงรมซัลเฟอรไดออกไซดเพ่ือใหไดคุณภาพตามมาตรฐานการสงออก 
     และกระตุนการบรโิภคลําไยคุณภาพภายในประเทศ 

  1.1  เห็นชอบใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดําเนินการโครงการปรับปรุงและ

กอสรางโรงรมซัลเฟอรไดออกไซดเพื่อใหไดคุณภาพมาตรฐานการสงออกและกระตุนการบริโภคลําไยคุณภาพ
ในประเทศ  เพื ่อนํารองในกลุ มเกษตรกร สหกรณ วิสาหกิจชุมชนและสถาบันการศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มีศักยภาพและทักษะดานการบริหารจัดการ และเปนแหลงเรียนรู ดาน

วิชาการในการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู และความสามารถในการบริหารจัดการลําไย โดยนําเทคโนโลยี
ตนแบบมาถายทอดใหเกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิตกอนขาย เพ่ือใหตรงตามความตองการของผูบริโภคและ
ขยายตลาดบริโภคลําไยสด  ระยะเวลาดําเนินการ กรกฎาคม – กันยายน 2555  ระยะเวลาโครงการ 

กรกฎาคม – ธันวาคม 2555 

  1.2  อนุมัติเงินจายขาดวงเงิน 14.67 ลานบาท ใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เพื่อเปนคาใชจายดําเนินการตามโครงการปรับปรุงและกอสรางโรมรมซัลเฟอรไดออกไซดเพื่อใหไดคุณภาพ

ตามมาตรฐานการสงออกและกระตุนการบริโภคลําไยคุณภาพภายในประเทศ แยกเปน 

(1)  วงเงิน 12.36 ลานบาท  เพื่อใชในการกอสรางโรงรมในวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลย ีจาํนวน 4 แหง ในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม ลําพูน พะเยา จังหวัดละ 1 แหง ๆ ละ 3,090,000 บาท  

เปนคาใชจายในการกอสรางโรงรมใหไดมาตรฐาน  คาหองเย็นและระบบสําหรับเก็บลําไย  คาสารซัลเฟอร   
คาชุดทดสอบสารซัลแฟอรไดออกไซดตกคางเบื้องตนในระดับหองปฎิบัติการเพือ่ควบคุมคุณภาพสําหรับโรงรม  
คาสารเคมีสําหรับชุดทดสอบ  คาติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ  งานฐานราก  งานระบบ และคาควบคุมงาน 

(2)  วงเงิน 2.31 ลานบาท เพื่อใชในการปรับปรุงโรงรมใหแกกลุมเกษตรกร สหกรณ
และวิสาหกิจชุมชนทีมี่ความพรอม จํานวน 6 แหง ๆ ละ 385,000 บาท  เปนคาวัสดุในการปรับปรุงโรงรม 
ระบบรมแกส  ระบบฮูด(HOOD)  ระบบกําจัดแกส  คาติดตั้ง  คาควบคุมงาน และคาสารซัลเฟอร 

ท้ังนี้ ใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพิจารณาคัดเลือกกลุมเกษตรกร 
สหกรณ หรือวิสาหกิจชุมชนท่ีมีศักยภาพและความพรอม เพ่ือใหเปนประโยชนตอเกษตรกรสวนรวมโดยตรง 

 



2 

2.  การยกเวนดอกเบ้ียตามโครงการแกไขปญหาราคาผลไม ป 2545 จังหวัดสุราษฎรธานี 

  เห็นชอบใหยกเวนดอกเบี้ยเงินกู จํานวน 201,145 บาท ใหแก นายวิทยา  คุมตัว ผูเขารวม
โครงการแกไขปญหาราคาผลไม ป 2545 ของจังหวัดสุราษฎรธานี  ซึ่งศาลไดมีคําพิพากษาใหชําระเงิน 

จํานวน 182,125 บาท (เงินตน 150,000 บาท และดอกเบี้ย 32,125 บาท) พรอมดอกเบีย้รอยละ 15 
ตอปของเงินตน นับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ  เนื่องจากไดมีการชําระคืนเงินตนครบเต็ม
จํานวนเมือ่วันที่ 29 ธันวาคม 2554  คํานวณดอกเบี้ยทีเ่กิดขึ้นจากวันฟองถึงวันทีช่ําระคืนเงินตนครบถวน 

เปนเงินจาํนวน 169,020 บาท (รวมดอกเบี้ยท้ังสิ้น 201,145 บาท)  ประกอบกับนายวิทยา คุมตัว อยูระหวาง
ตองโทษจําคุก ไมมีรายไดและทรัพยสินเพียงพอที่จะชําระหนี้ได อันเปนเหตุสุดวิสัยที่จะบังคับใหชําระหนี้
ไดครบถวนตามคําพิพากษา  ท้ังนี้การยกเวนดอกเบีย้จํานวนดังกลาว เปนไปตามที่คณะอนุกรรมการติดตาม

เรงรัดการชําระหนี้กองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกรไดหารือกับอัยการสูงสุดแลววาคณะกรรมการ คชก. 
ในฐานะผูมีหนาทีอ่นุมัติเงินทุนหมุนเวียนฯ ตามโครงการแกไขปญหาราคาผลไม ป 2545 มีอํานาจพิจารณา
เห็นชอบใหจังหวัดสุราษฎรธานีในฐานะเจาหนี้ตามคําพิพากษาลดหนี้คาดอกเบี้ยตามคําพิพากษาใหกับ

นายวิทยา คุมตัว ไดตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร พ.ศ. 2534 
ขอ 6(5), ขอ 16, ขอ 17(3) และ ขอ 19 โดยไมถือเปนการขัดคําพิพากษาของศาล เนื่องจากเปนสิทธิของ
เจาหนี ้ตามคําพิพากษาที่จะบังคับคดีเอากับลูกหนี ้ตามคําพิพากษาเต็มจํานวนหรือไมก็ได  ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 271 และมาตรา 295  และเพื่อใหหนวยงานเจาของโครงการ
สามารถปดบัญชีโครงการสําหรับผูเขารวมโครงการรายนี้ตอไป  

3.  การขยายระยะเวลาและพ้ืนท่ีดาํเนนิการตามโครงการจัดระบบพิเศษเฉพาะพ้ืนท่ีมันสําปะหลัง ป 2550/51 

  อนุมัติใหขยายระยะเวลาดําเนินโครงการจัดระบบพิเศษเฉพาะพื้นที ่มันสําปะหลัง ป 
2550/51 ออกไปอีก 1 ป  จากเดิม “สิ้นสุดเดือน มิถุนายน 2555”  เปน “สิ้นสุดเดือน มิถุนายน 2556”  
เพ่ือดําเนินกิจกรรมตามโครงการในพ้ืนท่ีจังหวัดเพาะปลูกทีมี่ศักยภาพและมีความเหมาะสมเพิม่เติม ทัง้นี ้ใหมี

การสรุปผลการดําเนินงาน และประเมินผลโครงการเสนอคณะกรรมการ คชก. เพือ่ประกอบการพิจารณา
ขยายพ้ืนท่ีดําเนินการในปตอ ๆ ไป 

4.  การดาํเนนิการตามโครงการรบัซ้ือกระเทียมเพ่ือแกไขปญหาราคา ปการผลิต 2554/55  

  ให อ.ต.ก. ดําเนินการตามโครงการรับซื ้อกระเทียมเพื ่อแกไขปญหาราคา ปการผลิต 
2554/55  ตามมติและวงเงินทีอ่นุมัติไวเดิม ทั้งนี ้ให อ.ต.ก.บริหารจัดการกระเทียมที่รับซือ้ไวในโครงการฯ 
ตามความเหมาะสมโดยใหสอดคลองกับภาวะตลาดกระเทียมในปจจุบัน และเปนประโยชนกับทางราชการ 

5.  โครงการรกัษาเสถยีรภาพราคากุงขาวแวนนาไมโดยระบบตลาดเครอืขายแบบกลุม (Shrimp Cluster) ป 2555 

  5.1 ผอนผันใหชดเชยสวนตางราคารับซ้ือกุงขาวแวนนาไม ป 2555  ในชวงเดือนที่สองของ
การดําเนินการ คือ 19 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม 2555  ตามอัตราที่กําหนดไวในตารางที่ปรากฏตามมติ

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555  เนื่องจากการประเมินผลการดําเนินงานในงวดแรก สถานการณราคากุงขาว
แวนนาไมขยับสูงขึ้นเล็กนอยและแนวโนมราคาในชวงเดือนท่ีสองจะไมสูงเกินกวาราคาตามตารางที่กําหนด 
สําหรับเดือนถัดไป ใหมีการประเมินผลการดําเนินการตามโครงการฯ เพื่อประกอบการพิจารณาทบทวน

มาตรการและวิธีการชวยเหลือตอไป 
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  5.2 เห็นชอบการขยายเวลาการสงมอบกุงขาวแวนนาไมใหกับหองเย็น สําหรับเกษตรกรท่ีทํา
สัญญาซ้ือขายแลวในเดือนแรก (19 มิถุนายน – 18 กรกฎาคม 2555)  โดยใหสงมอบใหแลวเสร็จภายใน
วันท่ี 28 กรกฎาคม 2555  (ภายใน 10 วัน หลังจากวันสดุทายของการทําสัญญาซ้ือขาย)  

6.  การอนมัุติคาใชจายบริหารกองทุนรวมฯ ปงบประมาณ 2555 ใหสํานักงบประมาณเพ่ิมเติม 

  อนุมัติคาใชจายบริหารกองทุนรวามฯ ปงบประมาณ 2555 เพิ่มเติม ใหสํานักงบประมาณ 
วงเงิน  500,000  บาท เพื่อเปนคาใชจายในการติดตามผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการติดตาม

ประเมินผลกองทุนรวมเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแตงตั้ง  

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

ฝายเลขานุการ คชก. 

กรกฎาคม  2555 
 
 


