
สรุปมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกร 

ครั้งท่ี 1/2555 (ครั้งท่ี 218) 
วันศุกรท่ี  24 กุมภาพันธ 2555 เวลา 13.00 น. 

ณ หองประชุม 501  ตึกบัญชาการ  ทําเนียบรัฐบาล 

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

คณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกร (คชก.) ไดมีการประชุม ครั้งท่ี 
1/2555 (ครั้งท่ี 218) เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2555 เวลา 13.00 น.  ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ 
ทําเนียบรัฐบาล เพ่ือพิจารณาเรื่องตาง ๆ โดยมีมติท่ีประชุม ดังนี้ 

๑. การแกไขปญหาราคากระเทียม ปการผลิต 2554/55 

  1.1  เห็นชอบใหกระทรวงมหาดไทย ดําเนินการแกไขปญหาราคากระเทียม ปการผลิต 
2554/55  ดวยการใหผูประกอบการรับซ้ือกระเทียมจากเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรในจังหวัดแหลงผลิต 
คุณภาพตามประเพณีทางการคาในราคานําตลาดตามท่ีคณะกรรมการเพ่ือแกไขปญหาเกษตรกรอันเนือ่งมาจาก
ผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัดกําหนด  เปาหมายประมาณ 48,000 ตัน  โดยชดเชยดอกเบี้ยเงินกูใหแก
ผูประกอบการทีเ่ขารวมโครงการฯ ในอัตรารอยละ 3 ตอป วงเงินกูยืมไมเกิน  1,440  ลานบาท  ระยะเวลา
ชดเชยดอกเบี้ย 9 เดือน นับแตวันกูยืม  ระยะเวลาดําเนินการรับซือ้ มีนาคม – สิงหาคม 2555  ระยะเวลา
โครงการ มีนาคม 2555 – กรกฎาคม 2556 

ทั้งนี ้ เพื่อใหเกิดความคลองตัวและเปดกวางใหผู ประกอบการที่เขารวมโครงการ
สามารถหาเงินทุนเพ่ือใชรับซ้ือกระเทียมตามโครงการฯ ไดรวดเร็ว  เห็นควรชดเชยดอกเบี้ยเงินกูในอัตรารอยละ 3 
ใหแกผู ประกอบการทีทํ่าสัญญาเงินกูกับธนาคารพาณิชย เพือ่ใชดําเนินการตามโครงการฯ นอกเหนือจาก
ธนาคารของรัฐดวย 

  1.2  อนุมัติเงินจายขาดวงเงินรวม  33.372 ลานบาท ใหกระทรวงมหาดไทยจัดสรรให
จังหวัดแหลงผลิตเพ่ือดําเนินการตามโครงการแกไขปญหาราคากระเทียม ปการผลิต 2554/55  แยกเปน 

1.2.1  วงเงิน  32.40  ลานบาท  เพื่อชดเชยดอกเบีย้เงินกูใหผูประกอบการที่เขา
รวมโครงการฯ ในอัตรารอยละ 3 ตอป  ระยะเวลาชดเชยดอกเบี้ย  9 เดือน นับแตวันกูยืมเงิน 

1.2.2  วงเงิน 0.972  ลานบาท เพื่อเปนคาใชจายดําเนินการของสวนราชการตามที่
จายจริง ไมเกินรอยละ 3 ของวงเงินดําเนินการตาม ขอ 1.2.1 

1.3  มอบหมายฝายเลขานุการฯ ประสานกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง 
กระทรวงกลาโหม และสํานักงานตํารวจแหงชาติ สั ่งการใหหนวยงานที่เกีย่วของตรวจสอบ สกัดกัน้ และ
ดําเนินการตามกฎหมายตอผูลักลอบนําเขากระเทียมอยางเขมงวดและตอเนื่อง  

๒. การอนุมัติวงเงินหมุนเวียนและคาใชจายบริหารตลาดและภาระการขาดทุนเพ่ิมเติม ในการแกไขปญหา  
    ราคาหอมแดง ฤดูการผลิต ป 2554/55 ทั้งระบบ 

  2.1  รับทราบผลการดําเนินการแกไขปญหาราคาหอมแดง ฤดูการผลิตป 2554/55 ของ 
อคส.  ดังนี้ 
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(1)  เปดหนวยรับซื้อทีจ่ังหวัด ศรีสะเกษ 2 แหง  และรับฝากหอมแดงจากเกษตรกรอําเภอ
ยางชมุนอยและอําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  จํานวน 18,341.820 ตัน ราคารับซือ้ กก.ละ 15.00 บาท  
และ  รับซื้อหอมแดงในสวนที่ใหสหกรณหอมแดงยางชุมนอยเปนผูรวบรวม จํานวน 2,139.954 ตัน ราคา 
กก.ละ 15.00 บาท   

(2)  การระบายจําหนาย  ประสานเชื ่อมโยงใหจังหวัดตาง ๆ รับซื้อแลวปริมาณ 
2,145 ตัน ราคา กก.ละ 25 บาท  และอยูระหวางเรงระบายหอมแดงไปตลาดอินโดนีเซีย โดยไดตัดแตงหอมแดง 
เก็บเขาตูคอนเทนเนอรปรับอุณหภูมิ เพื่อรอการสงออกเมื่อราคาตลาดเหมาะสมแลว ปริมาณ 4,000 ตัน  
ขณะนีมี้เกษตรกรผูจําหนายหอมแดงมีความประสงคขอซื้อหอมแดงคืนเพื่อนําไปใชทําพันธุ ปริมาณ 3,000 ตัน 
แตยังขาดเงินในการซ้ือคืน 

  2.2  ให อคส. เรงระบายหอมแดงที่รับซื้อไวโดยเร็ว โดยประสานจังหวัดและหนวยงานท่ี
เกีย่วของ เพือ่ขอความรวมมือในการกระจายผลผลิตหอมแดงไปตลาดปลายทางใหไดมากและเร็วที่สุด  ท้ังนี้ 
ให อคส. บริหารจัดการการระบายจําหนายตามราคาท่ีเหมาะสม และเปนประโยชนกับทางราชการ 

  2.3  ให อคส. จัดหาสถานทีเ่ก็บหอมแดงที่รับซือ้ไว ไดแก หองเย็น ตูคอนเทนเนอรปรับ
อุณหภูมิ เพ่ือเก็บรกัษาคุณภาพหอมแดง รอการจําหนายในชวงเวลาและราคาท่ีเหมาะสม  

  2.4  เห็นชอบใหเกษตรกรผูปลูกหอมแดงที่ตองการซือ้หอมแดงทีจ่ําหนายให อคส. คืน เพือ่
ใชทําพันธุในฤดูการผลิตตอไป ปริมาณ 3,000 ตัน  กูยืมเงินจาก ธ.ก.ส. เพื่อใชรับซือ้หอมแดงดังกลาวคืนจาก 
อคส. โดยอนุมัติในหลักการใหชดเชยดอกเบี้ยเงินกูให ธ.ก.ส. ในอัตรารอยละ 3  ระยะเวลาชดเชยดอกเบีย้ 1 ป 

  2.5  อนุมัติเงินทุนหมุนเวียนเพ่ิมเติมจํานวน  1,265  ลานบาท ให อคส. เพื่อใชดําเนินการ
ตามโครงการแกไขปญหาราคาหอมแดง ฤดูการผลิตป 2554/55 ทั้งระบบ  โดยนําไปใชรับซื้อหอมแดงจาก
เกษตรกรในจงัหวดัแหลงผลิต ไดแก จังหวัดเชียงใหม ลําพูน เพชรบูรณ และจังหวัดอืน่ ๆ ในราคาเทากับทีร่ับซือ้
ในจังหวัดศรีสะเกษ  ทั้งนี้ ให อคส. หักคาใชจายบริหารการตลาด และภาระขาดทุนไดตามที่เกิดข้ึนจริง ไมเกิน
รอยละ 10 ของวงเงินดําเนินการ  โดยให อคส. จัดทําแผนการรับซ้ือและทยอยเบิกจายเงินจากกรมบัญชีกลาง 
ตามความจําเปนและเหมาะสมของแผนการรับซื ้อ  ทั ้งนี ้  ใหรายงานผลการจําหนายเพื ่อนําเสนอ
คณะกรรมการ  คชก.  ตอไป 

3.  โครงการชวยเหลือเกษตรกรชาวนาเกลือ จังหวัดเพชรบุรี ป 2554/55 

  3.1  เห็นชอบมาตรการแกไขปญหาเกษตรกรชาวนาเกลือตามโครงการชวยเหลือเกษตรกร
ชาวนาเกลือเพื่อชะลอการจําหนายผลผลิตเกลือทะเล จังหวัดเพชรบุรี ปการผลิต 2554/55 และโครงการ
ชวยเหลือเกษตรกรชาวนาเกลือเพ่ือสรางยุงฉาง/ปรับปรุงยุ งฉางเก็บเกลือทะเล จังหวัดเพชรบุรี ปการผลิต 
2554/55  ตามท่ีจังหวัดเพชรบุรีเสนอ 

3.2  อนุมัติเงินจายขาดวงเงินรวม  1,323,000  บาท  เพ่ือชวยเหลือเกษตรกรชาวนาเกลือ  
จังหวัดเพชรบุรี  แยกเปน 

(1)  วงเงิน 1,248,000 บาท ให ธ.ก.ส.เพื่อชดเชยดอกเบี้ยเงินกูของเกษตรกร
ชาวนาเกลือจังหวัดเพชรบุรี ในอัตรารอยละ 3 ตอป ระยะเวลา 8 เดือน สําหรับการกูยืมเงินตามโครงการ
ชวยเหลือเกษตรกรชาวนาเกลือเพ่ือชะลอการจําหนายผลผลิตเกลือทะเล จังหวัดเพชรบุรี ปการผลิต 2554/55 
วงเงินกูยืมรายละไมเกิน 300,000 บาท ระยะเวลาชดเชยดอกเบี้ย 1 เมษายน – 30 พฤศจิกายน 2555 
โดยให ธ.ก.ส. เบิกจายเงินชดเชยดอกเบี้ยใหแลวเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2555 
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(2)  วงเงิน 75,000 บาท ให ธ.ก.ส. เพ่ือชดเชยดอกเบี้ยเงินกูของเกษตรกรชาวนาเกลือ
จังหวัดเพชรบุรี ในอัตรารอยละ 3 ตอป ระยะเวลา 8 เดือน สําหรับการกูยืมเงินตามโครงการชวยเหลือ
เกษตรกรชาวนาเกลือสรางยุงฉาง/ปรับปรุงยุ งฉางเก็บเกลือทะเล จังหวัดเพชรบุรี ปการผลิต 2554/55 
วงเงินกูยืมรายละไมเกิน 150,000 บาท  ระยะเวลาชดเชยดอกเบีย้ 1 เมษายน – 30 พฤศจิกายน 2555 
โดยให ธ.ก.ส. เบิกจายเงินชดเชยดอกเบี้ยใหแลวเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2555 

4. โครงการพัฒนาการผลิตเนื้อโคมาตรฐานอินทรีย 

  4.1  เห็นชอบใหกรมปศุสัตวดําเนินโครงการพัฒนาการผลิตเนื้อโคมาตรฐานอินทรีย เพื่อ
สงเสริมการเลี ้ยงโคเนื ้อตามมาตรฐานอินทรียแกเกษตรกรรายยอย ดวยการสนับสนุนการรวมเปนกลุ ม
เกษตรกรและดําเนินการผลิตโคเนื้อครบวงจร ประกอบดวยการเลี้ยง การแปรรูป การจําหนาย การพัฒนาตลาด 
และพัฒนาเครือขายผูบริโภคสินคาปศุสัตวอยางยัง่ยืน  เปาหมายดําเนินการในพืน้ทีภ่าคตะวันออกเฉียงเหนือ 
6 จังหวัด ระยะเวลาขอรับการชวยเหลือดานปจจัยการผลิต  มีนาคม 2555 – กุมภาพันธ 2558  ระยะเวลา
โครงการ มีนาคม 2555 – กุมภาพันธ 2563 

  4.2  อนุมัติวงเงิน  16,080,000  บาท  ใหกรมปศุสัตว เพื่อใชเปนคาใชจายในการ
ดําเนินการตามโครงการพัฒนาการผลิตเนื้อโคมาตรฐานอินทรีย  แยกเปน 

4.2.1  เงินทุนหมุนเวียน  9,600,000 บาท  เพ่ือสนับสนุนเปนเงินกูปลอดดอกเบี้ย

แกเกษตรกร 120 ราย ๆ ละ 80,000 บาท  เพ่ือซ้ือวัสดุกอสรางสําหรับปรับปรุงคอกเลี้ยงโค รั้ว  ระบบน้ํา  
ระบบไฟฟา และซ้ืออุปกรณการเลี้ยงสัตวใหไดมาตรฐาน และเพ่ือซ้ือพันธุโคพ้ืนเมือง 4 ตัว ราคาตัวละไมเกิน 
12,000 บาท  ระยะเวลาการสงใชเงินกู 8 ป (ป 2555 – 2563) โดยเริ่มชําระตั้งแตปท่ี 3 ถึง ปท่ี 8  

4.2.2  เงินจายขาดวงเงิน  6,480,000 บาท เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินการและ
บริหารจัดการโครงการ ในระยะเวลาดําเนินการ 3 ป (ป 2555 – 2558)  ไดแก คาจางเหมาท่ีปรึกษา
เกษตรกรทําหนาท่ีเก็บขอมูล บันทึกขอมูล และจัดระบบเอกสาร  คาจางเหมาปรับปรุงโรงฆาสัตวและสถานท่ี

ตัดแตงเนื้อสัตวใหไดมาตรฐาน 1 แหง  คาจางเหมาการแปรรูป บรรจุ เก็บรักษา ขนสง ผลิตภัณฑเนื้อโค
อินทรียเพ่ือการจําหนาย  คาใชจายในการฝกอบรมเกษตรกร  คาวัสดุโฆษณา เผยแพร ประชาสัมพันธ  คาวัสดุ
การเกษตรสําหรับพัฒนาศูนยเรียนรูการปศุสัตว และคาวัสดุการเกษตรสําหรับสนับสนุนการปลูกสรางแปลงพืช

อาหารสัตวและปรับเปลี่ยนเปนแปลงหญาอาหารสัตวอินทรียแกเกษตรกร  

5.  ผลการพิจารณาประเดน็ขอกฎหมายกรณกีารชดเชยภาระขาดทุนตามโครงการจดัหาปุยเคมีเพ่ือจาํหนาย 
     แกเกษตรกร ป 2538 ใหแกกระทรวงเกษตรและสหกรณ จากสํานกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

  5.1  รับทราบผลการพิจารณาประเด็นขอกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง การจัดสรรเงินกองทุนรวมเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยกองทุนรวมเพ่ือ
ชวยเหลือเกษตรกร พ.ศ. 2534 (กรณีการชดชยภาระขาดทุนตามโครงการจัดหาปุยเคมีเพื่อจําหนายแก
เกษตรกร ป 2538 ใหแกกระทรวงเกษตรและสหกรณ)  ซ่ึงคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 12) เห็นวา การ
จัดตั้งกองทุนรวมเพือ่ชวยเหลือเกษตรกรมีวัตถุประสงคเพือ่ชวยเหลือเกษตรกรทัง้ระบบและครอบคลุมสินคา
เกษตรทุกชนิด โดยการใชจายเงินตามวัตถุประสงคดังกลาวตองเปนไปเฉพาะกรณีทีกํ่าหนดไวในขอ 19 แหง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร พ.ศ.2534 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยกองทุนรวมเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2543  กลาวคือ การ
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ใชจายเงินกองทุนตองเปนไปตามมติ คชก. เฉพาะกรณีการชวยเหลือเกษตรกรในดานการตลาดเพ่ือรักษาระดับ
ราคาหรือยกระดับราคาสินคาเกษตร  การพัฒนาโครงสรางการผลิตและการปรับปรุงคุณภาพสินคาเกษตร 
เพือ่เพิม่รายไดแกเกษตรกร  การชวยเหลือเกษตรกรในดานสินเชื่อและการดําเนินงานของกองทุนท่ีดิน  การใช
เปนคาใชจายในการบริหารกองทุนไมเกินรอยละ 1 ของเงินกองทุน และการชวยเหลือสินคาเกษตรท่ีมีกฎหมาย
กําหนดใหมกีารชวยเหลอือยางเปนระบบอยูแลวโดยผานกองทุนซ่ึงเปนนิติบุคคลตามกฎหมายวาดวยการนั้นเปน
การเฉพาะคราวและมีความจําเปนเรงดวนเพ่ือคุมครองและรักษาประโยชนของเกษตรกร  โดยการจาย
เงินกองทุนเพ่ือดําเนินการนั้นจะจายในลักษณะหมุนเวียนหรือจายขาดก็ได นอกจากนี้ ในกรณีท่ีการดําเนินการ
ใหเปนไปตามมาตรการชวยเหลือเกษตรกรดังกลาวนั้นมีคาใชจายตาง ๆ เกิดข้ึน ซ่ึงหากเปนผลโดยตรงจากการ
ดําเนินโครงการชวยเหลือเกษตกร ยอมถือเปนคาใชจายทีเ่กิดขึ้นตามปกติของการดําเนินมาตรการชวยเหลือ
เกษตรกร   จงึสามารถจัดสรรเงินจากกองทุนรวมเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรไปใชจายเพ่ือการดังกลาวได  

ขอเท็จจริงกรณีนีป้รากฎวา การดําเนินโครงการจัดหาปุยเคมีเพือ่จําหนายแกเกษตรกร 
ป 2538 เปนการดําเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณท่ีดําเนินการตามมติของคณะกรรมการนโยบายขาว 
ที่ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณจัดหาปุ ยเคมีเพื่อจําหนายใหแกเกษตรกร โดยกําหนดใหโครงการนี ้ใช
งบประมาณในการดําเนินการจากแหลงเงิน 2 แหลง ไดแก กองทุนสงเคราะหเกษตรกร จํานวน 1,162 ลานบาท 
เปนเงินยืมปลอดดอกเบี้ยในการจัดซื้อปุย  และกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร จํานวน 1,400 ลานบาท 
แยกเปนเงินยืมปลอดดอกเบี้ยในการจัดซ้ือปุย 900 ลานบาท และเงินจายขาด จํานวน 500 ลานบาท ในการนี้ 
คชก. ไดมีมติเม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2537 อนุมัติเงินจํานวน 1,400 ลานบาท ใหแกกระทรวงเกษตรและ
สหกรณเพื่อดําเนินโครงการ โดยแยกเปนเงินทุนหมุนเวียนปลอดดอกเบีย้ จํานวน 900 ลานบาท เพือ่ใชเปน
คารับซ้ือปุย และเงินจายขาดจํานวน 500 ลานบาท เพ่ือเปนคาใชจายตาง ๆ ไดแก คาใชจายในการนําเขาปุย
จากตางประเทศ คาพิธีการ คาขนสง และคาใชจายในการบริหารการขายของหนวยงาน และ คชก. ไดมีมติเมือ่
วันที่ 19 มิถุนายน 2538 อนุมัติใหกระทรวงเกษตรและสหกรณหักคาชดเชยภาระการขาดทุน จํานวน 
49,522,000 บาท ที่เกิดจากการจัดหาปุยเคมี โดยใหใชเงินจากโครงการจัดหาปุยเคมีเพื่อจําหนายแก
เกษตรกร ป 2538  ในสวนของคาใชจายท่ีเปนเงินจายขาด ท่ีไดอนุมัติไปแลว จํานวน 500 ลานบาท รวมทั้ง
อนุมัติเพิ่มเติมใหกระทรวงเกษตรและสหกรณสามารถหักชดเชยการขาดทุนจากการจัดหาปุยเคมีในรูปแบบ
รัฐบาลตอรัฐบาลและการขาดทุนจากการประกวดราคาจัดหาภายในประเทศ จากวงเงินจายขาด ตามโครงการ
จัดหาปุยเคมีเพือ่จําหนายแกเกษตรกร ป 2538   ท่ีไดอนุมัติไปแลวดวย  ดังนั้น หากในกรณีนี้ คชก. 
พิจารณาแลว เห็นวา มีผลขาดทุนอันเกิดจากการดําเนินโครงการดังกลาว คชก. ยอมพิจารณาจัดสรรเงินจาก
กองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกรตามทีไ่ดเคยอนุมัติไวแลวใหแกกระทรวงเกษตรและสหกรณซึ ่งเปน
หนวยงานผูรับผิดชอบ เพื่อชดเชยภาระขาดทุนจากการดําเนินโครงการตามจํานวนที่เกิดขึ้นจริงและภายใน
วงเงินท่ีเคยอนุมัติไวแลวได  ท้ังนี้ตามนัยขอ 19 ประกอบกับขอ 6(5) แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
กองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกรฯ ตามมติของ คชก. เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2538  สวนปญหาวาการ
ขอรับการจัดสรรเงินจาก คชก. เพื่อชดเชยภาระขาดทุนและจํานวนเงินที่กระทรวงเกษตรและสหกรณขอรับ
การจัดสรรเปนผลขาดทุนจากการดําเนินโครงการจัดหาปุยเคมีเพื่อจําหนายแกเกษตรกรในป 2538 หรือไม
นั้น เปนปญหาขอเท็จจริง ซ่ึงคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี 12) ไมอาจวินิจฉัยได 

  5.2  เห็นชอบใหชดเชยภาระขาดทุนตามโครงการจัดหาปุยเคมีเพือ่จําหนายแกเกษตรกร ป 
2538  จํานวน 213,987,800 บาท  ใหแกกระทรวงเกษตรและสหกรณ ทั้งนี้ เนือ่งจากในปงบประมาณ 
2555  กองทุนรวมไมไดรับจัดสรรงบประมาณ ประกอบกับยังมีความจําเปนตองใชเงินเพื่อชวยเหลือสินคาเกษตร
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อืน่อีกมาก จึงมอบหมายใหฝายเลขานุการ จัดทําเรือ่งขอรับจัดสรรเงินงบประมาณ ป 2556  เพื่อชดเชย
ภาระขาดทุนจํานวนดังกลาว ใหแกกระทรวงเกษตรและสหกรณตอไป 

6. การขยายระยะเวลาใหโรงสีทาํสัญญากบัธนาคารตามโครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของโรงสีภาคใต 

  6.1  อนุมัติใหขยายระยะเวลาใหโรงสีที่ไดรับอนุมัติใหเขารวมโครงการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของโรงสีภาคใตทําสัญญากับธนาคารตามข้ันตอนท่ีกําหนดไว จากเดิม สิ้นสุด เดือน ธันวาคม 2554 
เปนใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม 2555  ตามท่ีคณะอนุกรรมการพิจารณาใหการสงเสริม
และพัฒนาศักยภาพโรงสีภาคใตเสนอ 

  6.2  เนื่องจากโรงสีท่ีไดรับการอนุมัติใหเขารวมโครงการฯ ทําสญัญากับธนาคารของรฐัไดนอยราย 
ทําใหไมสามารถดําเนินการตามวัตถุประสงคของโครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของโรงสีภาคใตได  
เพื ่อความคลองตัวและเปดกวางใหโรงสีที ่ไดรับอนุมัติเขารวมโครงการไดมากขึ้น จึงเห็นชอบใหปรับเพิ่ม
หลกัเกณฑการเขารวมโครงการฯ โดยใหขอใชเงินทุนจากธนาคารพาณิชยไดดวย 

7. การแทรกแซงตลาดสุกร โดยเก็บสตอกเนื้อสุกรเขาหองเย็น 

  7.1  เห็นชอบแนวทางแกไขปญหาราคาสุกรตกต่ํา เนื่องจากผลผลิตลนตลาด โดยการเก็บ 
สตอกเนื้อสุกรเขาหองเย็น  เพ่ือลดปริมาณสุกรสวนเกินในระบบ จํานวน 90,000 ตัว  โดยกําหนดราคารับซ้ือ
เทากับหรือสูงกวาราคาตลาดประมาณ กก.ละ 2 บาท  นําไปชําแหละ และเลือกชิ้นสวนท่ีเปนกลุมเนื้อแดงเก็บ
เขาหองเย็น โดยจะระบายในชวงท่ีระดับราคาขายชิ้นสวนสุกรถึงจุดคุมทุนหรือชวงท่ีตลาดเขาสูภาวะปกติ และ
จําหนายปลีกตามชองทางการจําหนายพิเศษของภาครัฐและเอกชน 

  7.2  เห็นชอบใหดําเนินโครงการพยุงราคาสุกรมีชีวิต  โดยการชดเชยดอกเบี้ยเงินกูใหแก
ผูเขารวมโครงการ ไดแก ผูเลี้ยงสุกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว และสหกรณที่จดทะเบียนกับกรมสงเสริม
สหกรณ ท่ีกูยืมเงินจากธนาคารพาณิชยหรือธนาคารของรัฐ เพื่อใชรับซื้อสุกรมีชีวิต ในราคาเทากับหรือสูงกวา 
ราคาตลาด นําไปชําแหละและนําชิ้นสวนที่เปนกลุมเนื้อแดงเก็บสตอกเขาหองเย็นเพื่อรอระบายจําหนายใน
ชวงเวลาและราคาท่ีเหมาะสม  ระยะเวลาดําเนินการ มีนาคม – ธันวาคม 2555  ระยะเวลาโครงการ มีนาคม 
2555 – กุมภาพันธ 2556 

  7.3  อนุมัติเงินจายขาดวงเงิน  15.2955  ลานบาท เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการพยุงราคาสุกรมีชีวิต แยกเปน 

7.3.1  วงเงิน 14.85 ลานบาท ใหกรมปศุสัตวและกรมสงเสริมสหกรณ  เพือ่ชดเชย
ดอกเบี้ยเงินกูอัตรารอยละ 3 ตอป ใหแกผูเลี้ยงสุกรที่ข้ึนทะเบียนกับกรมปศุสัตว และสหกรณทีจ่ดทะเบียนกับ
กรมสงเสริมสหกรณที่ทําสัญญากูยืมเงินจากธนาคารพาณิชยหรือธนาคารของรัฐ เพื่อใชรับซือ้สุกรมีชีวิตตาม
โครงการฯ  วงเงินกูไมเกิน 495 ลานบาท  ระยะเวลาชดเชยดอกเบี้ยเงินกู 1 ป  

7.3.2  วงเงิน 0.4455 ลานบาท ใหกรมปศุสัตวและกรมสงเสริมสหกรณ เปน
คาใชจายดําเนินงานของสวนราชการตามท่ีจายจริง ไมเกินรอยละ 3 ของวงเงินดําเนินการตาม ขอ 7.3.1 

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

ฝายเลขานุการ คชก. 
กุมภาพันธ  2555 


