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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 30/2561 วันอังคารท่ี 24 กรกฎาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

240761 

 

เรื่อง : มาตรการชวยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาขาว ปการผลิต 2561/62 ดานการตลาด 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติการดําเนินโครงการและวงเงิน งบประมาณท่ีใชดําเนินโครงการฯ 
จํานวน 3 โครงการ วงเงินรวมท้ังสิ้น 100,648.98 ลานบาท จําแนกเปน วงเงินหมุนเวียน 35 ,060.00 ลานบาท 
วงเงินจายขาด 62,890.48 ลานบาท และวงเงินชดเชยสวนตาง 2,698.50 ลานบาท ดังน้ี 

1. โครงการสินเชื่อชะลอการขายขาวเปลือกนาป และการชวยเหลือคาเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพขาว
ใหแกเกษตรกรรายยอยผูปลูกขาวนาป  วงเงินหมุนเวียน 22,560 ลานบาท วงเงินจายขาด 61,810.67 ลานบาท 
วงเงินชดเชยสวนตาง 2,698.50 ลานบาท 

2. โครงการสินเชื่อเพ่ือรวบรวมและสรางมูลคาเพ่ิมโดย สถาบันเกษตรกร วงเงินหมุนเวียน 12,500 ลานบาท 
วงเงินจายขาด 507.81 ลานบาท 

3. โครงการชดเชยดอกเบ้ียใหผูประกอบการคาขาวในการเก็บสต็อก วงเงินจายขาด 572 ลานบาท 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
พณ. ขอเรียนวา ธ.ก.ส. และ พณ.  ไดจัดทําโครงการและแผนบริหารจัดการกิจกรรมตามมติ  นบข. 

เมื่อวันท่ี 11 กรกฎาคม 2561 ดังน้ี 
1. โครงการสินเชื่อชะลอการขายขาวเปลือกนาป และการชวยเหลือคาเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพขาว

ใหแกเกษตรกรรายยอยผูปลูกขาวนาป ปการผลิต 2561/62 (ธ.ก.ส.) 
1.1 โครงการสินเชื่อชะลอการขายขาวเปลือกนาป 

(1) วัตถุประสงค เพ่ือชะลอการขายขาวเปลือกในชวงตนฤดูกาลผลิต ซึ่งออกสูตลาดมาก โดยการเก็บ
ขาวเปลือกไวในยุงฉางของเกษตรกร หรือสถาบันเกษตรกร และเพ่ือรักษาระดับราคาขาวเปลือกใหเสถียรภาพ บรรเทา
ความเดือดรอนของเกษตรกรดานคาใชจายในครัวเรือน 

(2) เปาหมาย  ใหสินเช่ือแกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ซึ่งประกอบดวยสหกรณ กลุมเกษตรกร 
วิสาหกิจชุมชน และศูนยขาวชุมชน เพ่ือชะลอการจําหนายผลผลิตขาวเปลือกหอมมะลิ ขาวเปลือกเหนียว ขาวเปลือกเจา 

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

เพ่ือชวยเหลือเกษตรกรในการลดตนทุนการผลิต และดูดซับ
ผลผลิตสวนเกินในชวงท่ีผลผลิตขาวออกสูตลาดมาก 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



2 
 

และขาวเปลือกปทุมธานี 1 ในเขตพ้ืนท่ีปลูกขาวทุกจังหวัดท่ัวประเทศ เปาหมายจํานวน 2 ลานตันขาวเปลือก 
(3) วงเงินสินเชื่อ กําหนดวงเงินสินเช่ือตอตันขาวเปลือกท่ีความช้ืนไมเกินรอยละ 15 สิ่งเจือปนไมเกิน

รอยละ 2 จําแนกตามชนิดขาวเปลือก ดังน้ี 
- ขาวเปลือกหอมมะลิ ราคาสินเช่ือตันละ 11,800 บาท 
- ขาวเปลือกเหนียว ราคาสินเช่ือตันละ 10,200 บาท 
- ขาวเปลือกเจา ราคาสินเช่ือตันละ 7,500 บาท 
- ขาวเปลือกปทุมธานี ราคาสินเช่ือตันละ 8,900 บาท 

(4) คาฝากเก็บและรักษาคุณภาพขาว  ใหคาเก็บรักษา ตันละ 1,500 บาท โดยจายพรอมการจาย
สินเช่ือกอนตันละ 1,000 บาท และภายหลังเกษตรกรนําเงินมาชําระหน้ีตันละ 500 บาท ท้ังน้ี ใหสถาบันเกษตรกร  
ท่ีเขารวมโครงการจะตองจัดสรรคาฝากเก็บฯ ตันละ 500 บาท ไดแก สมาชิกฯ ผูขายขาวทุกราย โดยการเฉลี่ยคืน
ภายใน 7 วัน หลังจากสถาบันเกษตรกรไดรับคาฝากเก็บฯ รอบแรก 

(5) การระบายขาวเปลือก  หากเกิดสวนตางจากการระบายขาวเปลือกท่ีเปนหลักประกันเงินกู  
รัฐบาลรับภาระสวนตาง และเกษตรกรไดรับคาขนสงขาวออกจากยุงฉางถึงจุดสงมอบไมเกินตันละ 300 บาท 

(6) วงเงินชดเชยสวนตาง  ระหวางราคาขาวท่ีจายสินเช่ือตามโครงการฯ กับราคาขาวท่ีขายไดจาก  
การระบาย (เฉพาะกรณีท่ีมีการระบาย) จํานวน 2,698.50 ลานบาท 

(7) ระยะเวลาการเขารวมโครงการ และการรับชําระคืนเงินกู 
- ระยะเวลาจัดทําสัญญาเงินกู ตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2562 

(ภายใตถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562) 
- กําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินกูใหเสร็จสิ้นไมเกิน 5 เดือน นับถัดจากเดือนรับเงินกู และหากภาวะ

ราคาตกต่ํากวาวงเงินสินเช่ือตอตันสามารถขยายเวลาไดไมเกิน 3 เดือน (ไมเกินเดือนกรกฎาคม 2562 ยกเวนภาคใต  
ไมเกินเดือนธันวาคม 2562) 

- ระยะเวลาโครงการ ตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
(8) งบประมาณ รวมท้ังสิ้น 29,346.56 ลานบาท (วงเงินสินเช่ือ 22,560 ลานบาท วงเงินจายขาด 

4,088.06 ลานบาท และวงเงินชดเชยสวนตาง 2,698.50 ลานบาท กรณีท่ีมีการระบาย) 
1.2 การชวยเหลือคาเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพขาวใหแกเกษตรกรรายยอยผูปลูกขาวนาป  

ปการผลิต 2561/62 
(1) วัตถุประสงค เพ่ือชวยเหลือคาเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพขาวใหแกเกษตรกรรายยอยผูปลูกขาวนาป 

เพ่ือลดภาระคาใชจายในการเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพขาว 
(2) กลุมเปาหมาย  เกษตรกรผูปลูกขาวนาป ปการผลิต 2561/62 ท่ีข้ึนทะเบียนผูปลูกขาวฯ  

ปการผลิต 2561/62 กับกรมสงเสริมการเกษตร 
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(3) วิธีการดําเนินการ  ชวยเหลือคาเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพขาวเฉพาะเกษตรกรรายยอย  
อัตราไรละ 1,500 บาท ไมเกิน 12 ไร หรือครัวเรือนละไมเกิน 18,000 บาท 

(4) วงเงินงบประมาณจายขาด จํานวน 57,722.61 ลานบาท 
1.3 หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ธ.ก.ส. 

2. โครงการสินเชื่อเพ่ือรวบรวมขาวและสรางมูลคาเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกร 
2.1 วัตถุประสงค เพ่ือสงเสริมสภาพคลองใหกับระบบสหกรณในการรวบรวมรับซื้อขาวเปลือกจากเกษตรกร

ผูปลูกขาว ชะลอปริมาณขาวเปลือกบางสวนมิใหออกสูตลาดในชวงเก็บเก่ียว และเพ่ือเก็บขาวเปลือกไวแปรรูป  
สรางมูลคาเพ่ิมโดยการแปรรูปเปนขาวสาร 

2.2 เปาหมาย สนับสนุนสินเช่ือแก “สถาบันเกษตรกร” ซึ่งประกอบดวย สหกรณ กลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน 
และศูนยขาวชุมชน เพ่ือรวบรวมขาวเปลือกเพ่ือจําหนาย และ/หรือเพ่ือการ แปรรูปประมาณ 2 ลานตัน  รวมเปนวงเงิน
สินเช่ือท้ังสิ้น 12,500 ลานบาท 

2.3 อัตราดอกเบ้ียและวงเงินชดเชย 
(1) อัตราดอกเบ้ีย MLR-1 (ปจจุบัน MLR รอยละ 5 ตอป) โดยให สถาบันเกษตรกรรับภาระดอกเบ้ีย

รอยละ 1 ตอป และรัฐบาลรับภาระดอกเบ้ีย ในอัตราไมเกินรอยละ 3 ตอป ระยะเวลาในการขอรับเงินชดเชยดอกเบ้ีย
จากรัฐบาล 15 เดือน 

(2) วงเงินงบประมาณ 507.81 ลานบาท  จําแนกเปน วงเงินชดเชยดอกเบ้ีย 468.75 ลานบาท  
คาเบ้ียประกันภัยและคาบริหารจัดการโครงการ 39.06 ลานบาท 

2.4 ระยะเวลาโครงการ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2562 
2.5 หนวยงานรับผิดชอบ กรมสงเสริมสหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ และ ธ.ก.ส. 

3. โครงการชดเชยดอกเบ้ียใหผูประกอบการคาขาวในการเก็บสต็อก 
3.1 วัตถุประสงค  เพ่ือเพ่ิมสภาพคลองใหผูประกอบการคาขาวใหสามารถรับซื้อขาวเปลือกในชวงตนฤดู  

ท่ีผลผลิตจะออกสูตลาดมากจากเกษตรกร โดยไมตองเรงระบายผลผลิต และเก็บสต็อกไวในรูปขาวเปลือกและขาวสาร  
ทําใหราคาตลาดขาวภายในประเทศมีเสถียรภาพ 

3.2 วิธีการ รัฐบาลชดเชยดอกเบ้ียใหกับผูประกอบการคาขาวท่ีจะเขารวมโครงการฯ ผานธนาคารพาณิชย
หรือธนาคารของรัฐ ท่ีผูประกอบการคาขาวเปนลูกคาอยู ตามมูลคาขาวเปลือกท่ีผูเขารวมโครงการฯ เก็บสต็อกไว  
ตามระยะเวลาท่ีเก็บสต็อกไว 60 – 180 วัน นับแตวันท่ีรับซื้อ (เบิกจายเงินหรือออกตั๋วสัญญาใชเงิน) 

3.3 เปาหมาย  ผูประกอบการคาขาวท่ีเขารวมโครงการเก็บสต็อกในรูปขาวเปลือกและขาวสาร เพ่ือดูดซับ
ผลผลิตในชวงท่ีผลผลิตออกสูตลาดมาก เปาหมาย 5 ลานตันขาวเปลือก เปนระยะเวลา 2 – 6 เดือน 

3.4 อัตราดอกเบ้ียท่ีชดเชย รอยละ 3 เชนเดียวกับปท่ีผานมา 
3.5 ระยะเวลาดําเนินการ 
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(1) ระยะเวลาการรับซื้อขาวจากเกษตรกรเพ่ือเก็บสต็อก 1 พฤศจิกายน 2561 – 30 กันยายน 2562 
จําแนกเปน 

- ฤดูกาลผลิตนาป ตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 – 31 มีนาคม 2562 (ภาคมใต 1 มกราคม 
– 30 มิถุนายน 2562) 

- ฤดูกาลผลิตนาปรัง  ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน – 31 กรกฎาคม 2562 (ภาคใต 1 กรกฎาคม  
– 30 กันยายน 2562) 

(2) ระยะเวลาการเก็บสต็อกขาว ตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 – 31 มีนาคม 2563 
(3) ระยะเวลาโครงการ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 – 31 ตุลาคม 2563 

3.6 วงเงินงบประมาณจายขาด จํานวน 572 ลานบาท  (งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณของ
กรมการคาภายใน) 

3.7 หนวยงานรับผิดชอบ กรมการคาภายใน 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ท้ังน้ี ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย และธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร รับความเห็นของกระทรวงการคลัง และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 

2. ใหกระทรวงพาณิชยและกระทรวงการคลังกับดูแลโครงการสินเช่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ
อยางเครงครัดและไมกอใหเกิดภาระทางดานงบประมาณท่ีเพ่ิมเติมจากกรอบวงเงินท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว 

3. ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีติดตามและตรวจสอบการดําเนินการตามมาตรการฯ ใหถูกตอง 
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการดําเนินมาตรการฯ  เปนไปดวยความ โปรงใส
และมีประสิทธิภาพ รวมท้ังใหรายงานความกาวหนาตอคณะรัฐมนตรีทราบทุก 3 เดือนดวย 

4. ใหกระทรวงพาณิชยไดรับยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558  
(เรื่อง การเสนอเรื่องเรงดวนตอคณะรัฐมนตร)ี ในการเสนอเรื่องน้ี 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 30/2561 วันอังคารท่ี 24 กรกฎาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

240761 

 

เรื่อง : รางกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. ....  
ท่ีคณะกรรมการผังเมืองไดใหความเห็นชอบแลว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
มท. เสนอวา กรมโยธาธิการและผังเมืองไดดําเนินการวางและ จัดทําผังเมืองรวมในทองท่ีตําบล สรรพยา 

อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ตามข้ันตอนท่ีพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 กําหนดไวเสร็จเรียบรอยแลว  
ซึ่งคณะกรรมการผังเมืองไดมีมติเห็นชอบเมื่อวันท่ี 9 มิถุนายน 2559 และไดจัดประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็น  
ของประชาชนในทองท่ีดังกลาว และติดประกาศใหผูมีสวนไดเสียไดตรวจดูและยื่นคํารองเปนเวลา 90 วัน  
เมื่อครบกําหนดแลว ไมมีผูยื่นคํารอง และคณะกรรมการผังเมืองไดมีมติรับทราบแลวเมื่อวันท่ี 14 กันยายน 2560  
จึงไดเสนอรางกฎกระทรวงดังกลาว มาเพ่ือดําเนินการ 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแลว เห็นดวยในหลักการของ รางกฎกระทรวง ฉบับดังกลาว ท้ังน้ี มีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมวา  

เพ่ือปองกันปญหานํ้าทวม ขอใหผูท่ีเก่ียวของใหความสําคัญกับการควบคุมการวางผังเมืองใหสอดคลองกับเจตนารมณ  
ของกฎกระทรวงดังกลาว และเพ่ือใหเปนประโยชนตอสวนรวมมากท่ีสุด โดยควรคํานึงถึงการควบคุมการกอสรางตางๆ 
เพ่ือไมใหเปนอุปสรรคกับการระบายนํ้าในพ้ืนท่ี 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการ รางกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมือง รวมชุมชนสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. ....  
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 

2. ใหกระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพลังงาน และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : มท./กษ. (สกม.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหการออกกฎกระทรวงดําเนินการไดโดยรวดเร็ว  
และเพ่ือใหมาตรการทางผังเมืองมีผลใชบังคับในทองท่ีตามเขตผังเมืองรวม
อันจะเปนประโยชนตอสาธารณะโดยรวมตอไป 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 

 


