
นโยบายเกี่ยวกับราคายางพารา 

ลําดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง 

วันที่มีมติ 

1 การรักษาเสถียรภาพราคายาง  กษ 24/01/2555 

2 การรักษาเสถียรภาพราคายาง  กษ 20/03/2555 

3 การกู้เงินเพื่อใช้ในโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลังป ี2554/55 โครงการ
พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการ
รับจํานําข้าวเปลอืกนาปรังปี 2555 ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

กค 29/03/2555 

4 ขออนุมัติให้สํานักงบประมาณตั้งงบประมาณชดเชยผลการขาดทุนการ
ดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพ
ราคายาง 

กษ 17/07/2555 

5 การรายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงานและการขออนุมัติเพิ่มวงเงินกู้ตาม
โครงการพัฒนาศกัยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง 

กษ 28/08/2555 

6 แนวทางการแก้ไขปัญหายางพารา กษ 18/09/2555 

7 การปรับปรุงระบบการบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพสถานบันเกษตรกรเพื่อ
รักษาเสถียรภาพราคายาง 

กษ 21/01/2556 

8 ขออนุมัติวงเงินค่าเบี้ยประกันวินาศภัยสต็อกยางโครงการพัฒนาศักยภาพ
สถานบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง 

กษ 12/03/2556 

9 การประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 20 อก 06/08/2556 

10 ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
เรื่อง “มาตรการเชิงรุก-เชิงรับ สําหรับสินค้าเกษตร (ยางพารา) เพื่อ
เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" 

สสป 19/07/2556 

11 การแก้ไขปัญหาราคายางพารา นร04 27/08/2556 

12 โครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบปี 2557 กษ 03/09/2556 

13 รายงานความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ํา กษ 03/09/2556 

14 การแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหายางพารา นร04 10/09/2556 

15 รายงานผลกระทบกับการท่องเที่ยวจากการชุมนุมของกลุ่มเกษตรกรยางพารา 
ระหว่างวันที่ 3-6 กันยายน 2556 

กก 10/09/2556 

 

1. เรื่อง การรักษาเสถียรภาพราคายาง  

วันที่มีมติ 24/01/2555 

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง กษ 



คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

               ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการนโยบายยาง

ธรรมชาติเสนอ ดังนี้ 

                   ๑.๑ เห็นชอบการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง โดย 

                         ๑.๑.๑ ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยร้อยละ 

๐ ให้แก่สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัด และ

ให้แก่องค์การสวนยาง ซ่ึงกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ําประกัน ยกเว้น สถาบันเกษตรกรที่เคยได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ

สนับสนุนสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางเพิ่มมูลค่าเพื่อแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ํามาแล้วสามารถได้รับการจัดสรรได้ทันที  

                         ๑.๑.๒ ให้สถาบันเกษตรกร และองค์การสวนยาง ซ้ือยางจากสมาชิก ผลิตและเก็บรวบรวม โดยการ

แนะนําและตรวจสอบคุณภาพยางให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร รวมท้ังเก็บรักษายางไว้ในโกดังของสถาบัน

เกษตรกร หรือสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง หรือของกรมวิชาการเกษตร หรือจําหน่ายในราคาที่เหมาะสม 

                         ๑.๑.๓ จัดต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคา

ยาง กําหนดมาตรการ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและดําเนินงาน การบริหารโครงการฯ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งกํากับ 

ดูแล ตรวจสอบ ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกร 

                   ๑.๒ เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาระยะสั้นสําหรับยางแผ่นรมควันของสถาบันเกษตรกรที่ยังไม่สามารถ

ขายได้ เนื่องจากปัญหาราคายางพาราตกต่ํา โดย 

                         ๑.๒.๑ ให้ ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อวงเงิน ๒,๐๐๐ ล้านบาท โดยใช้ผลผลิตยางพาราจํานําเป็นประกัน 

ท้ังนี้ ให้สถาบันเกษตรกรเป็นผู้รับภาระดอกเบี้ย 

                         ๑.๒.๒ รัฐจะรับภาระดําเนินการเรื่องประกันวินาศภัย โดยจะขอรับการสนับสนุนงบกลางประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน ๑๓.๓๓๓ ล้านบาท 

                   ๑.๓ สําหรับเงินที่ ธ.ก.ส. จะให้กู้เป็นสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๐ เพื่อให้สถาบันเกษตรกร และองค์การสวน

ยาง ใช้ในการรับซ้ือยางนําไปแปรรูปและรอขายในราคาที่เหมาะสม ในวงเงินสินเชื่อรวม ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท นั้น อนุมัติให้ใช้

จากงบช่วยเหลือโครงการรับจํานําข้าว จํานวน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท ซ่ึงจะจัดสรรให้สถาบันเกษตรกร จํานวน ๕,๐๐๐ ล้านบาท 

และองค์การสวนยาง จํานวน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท 

               ๒. อนุมัติงบกลางประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพื่อ

ดําเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และแนวทางการแก้ไขปัญหาระยะสั้น

สําหรับยางแผ่นรมควันของสถาบันเกษตรกรที่ยังไม่สามารถขายได้ วงเงินรวม ๑,๐๓๙.๖๘๗ ล้านบาท ตามท่ีผู้อํานวยการ



สํานักงบประมาณเสนอเพิ่มเติม และให้ ธ.ก.ส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณก่อน

ดําเนินการต่อไป 

               ๓. ให้คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติกํากับดูแลในการรักษาเสถียรภาพราคายางพารา เพื่อช่วยประหยัด

งบประมาณในการดําเนินโครงการฯ ดังกล่าวด้วย 

2. เรื่อง การรักษาเสถียรภาพราคายาง  

วันที่มีมติ 20/03/2555 

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง กษ 

คณะรฐัมนตรีมีมติ ดังนี้ 

               ๑. อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยองค์การสวนยางกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร วงเงิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๐ เพื่อดําเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร

เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยให้กระทรวงการคลังค้ําประกัน และยกเว้นค่าธรรมเนียมในการค้ําประกันเงินกู้ตามมติ

คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕ ส่วนค่าบริหารโครงการ

เห็นควรอนุมัติให้องค์การสวนยางใช้จ่ายจากเงินงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ตามแผนการใช้

จ่ายเงิน (เมษายน - กันยายน ๒๕๕๕) ภายในกรอบวงเงิน จํานวน ๑๔๘ ล้านบาท และขอทําความตกลงในรายละเอียด

ค่าใช้จ่ายกับสํานักงบประมาณอีกครั้งหนึ่ง สําหรับแผนการดําเนินงานส่วนที่เหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้เสนอขอตั้ง

งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 

               ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติเกี่ยวกับการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการรับซ้ือยางพาราแปรรูปและจําหน่ายในระยะเวลาที่เหมาะสมสอดคล้องกับ

สภาพของตลาดอย่างต่อเนื่อง และควรดําเนินการให้ครอบคลุมสถาบันเกษตรกรทั่วท้ังประเทศที่กระจายตัวอยู่ในภาคต่าง ๆ 

ท้ังภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ปลูกยาง

อย่างทั่วถึง ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 

               ๓. อนุมัติให้สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะบรรจุเงินกู้ จํานวน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ในแผนการบริหารหนี้

สาธารณะปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 

3. เรื่อง การกู้เงินเพื่อใช้ในโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลังปี 2554/55 โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร

เพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปรังปี 2555 ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร 

วันที่มีมติ 29/03/2555 

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง กค 



คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

               ๑. อนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 

                   ๑.๑ ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ใช้เงินกู้โครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปี

การผลิต ๒๕๕๔/๕๕ วงเงิน ๒๖๙,๑๖๐ ล้านบาท เดิม เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแทรกแซงตลาดมัน

สําปะหลัง ปี ๒๕๕๔/๕๕ จํานวน ๑๐ ล้านตัน วงเงินกู้ไม่เกิน ๒๘,๒๕๐ ล้านบาท โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร

เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง วงเงินกู้ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท และโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปรัง ปี ๒๕๕๕ จํานวน

ประมาณ ๘ ล้านตัน วงเงินกู้ไม่เกิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท เพิ่มเติม รวมวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน ๑๖๓,๒๕๐ ล้านบาท 

                   ๑.๒ ให้ ธ.ก.ส. กู้เงินเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ปี ๒๕๕๔/๕๕ 

จํานวน ๑๐ ล้านตัน วงเงินกู้ไม่เกิน ๒๘,๒๕๐ ล้านบาท โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคา

ยาง วงเงินกู้ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท และโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปรัง ปี ๒๕๕๕ จํานวนประมาณ ๘ ล้านตัน วงเงิน

กู้ไม่เกิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท รวมวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน ๑๖๓,๒๕๐ ล้านบาท จากสถาบันการเงินต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 

รวมท้ังให้ ธ.ก.ส. กู้เงินเพื่อบริหารจัดการหนี้เงินกู้ด้วยการ Refinance หรือ Roll over หรือ Prepayment โดย

กระทรวงการคลังค้ําประกันต้นเงินกู้และดอกเบี้ย รัฐบาลรับภาระชําระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยจากการกู้เงิน และค่าใช้จ่าย

ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจริงจากการดําเนินโครงการทั้งหมด 

                   ๑.๓ ให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ของการกู้เงิน

และการค้ําประกันเงินกู้ของ ธ.ก.ส. ท่ีเกิดจากการกู้เงินและการบริหารจัดการหนี้ของ ธ.ก.ส. โดยกระทรวงการคลังค้ําประกัน

เงินกู้ในแต่ละครั้ง ตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ปี ๒๕๕๔/๕๕ วงเงินกู้ไม่เกิน ๒๘,๒๕๐ ล้านบาท โครงการ

พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง วงเงินกู้ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท และโครงการรับจํานํา

ข้าวเปลือกนาปรัง ปี ๒๕๕๕ วงเงินกู้ไม่เกิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท ได้ตามความเหมาะสมและจําเป็น รวมทั้งการบริหารจัดการ

หนี้ร่วมกับ ธ.ก.ส. ด้วยการ Refinance หรือ Roll over หรือ Prepayment โดยกระทรวงการคลังค้ําประกันจนกว่าจะมีการ

ชําระคืนเงินกู้เสร็จสิ้น รัฐบาลรับภาระชําระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยจากการกู้เงิน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจริง รวมทั้งผล

ขาดทุนที่เกิดขึ้นจากโครงการทั้งหมด 

                   ๑.๔ ให้ ธ.ก.ส. แยกบัญชีการดําเนินงาน บัญชีธนาคารของโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ปี ๒๕๕๔/

๕๕ โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปรัง ปี 

๒๕๕๕ โดยเฉพาะ เพื่อให้สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีชําระคืน ธ.ก.ส. หากมีผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง

จากโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ปี ๒๕๕๔/๕๕ จํานวน ๑๐ ล้านตัน และโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปรัง ปี 

๒๕๕๕ จํานวน ๘ ล้านตัน ให้เสร็จสิ้นทุกสิ้นปีงบประมาณหรือไม่เกินปีงบประมาณถัดไป โดยไม่ต้องรอให้มีการระบายผลิตผล

เสร็จสิ้นก่อน เพื่อให้การรับรู้กําไร/ขาดทุนจากการดําเนินโครงการดังกล่าวในปีนั้น ๆ รวมทั้งชดเชยต้นทุนเงินและค่าใช้จ่าย

ดําเนินงาน และเงินที่ใช้ในการดําเนินงาน ท้ังในส่วนของ ธ.ก.ส. และส่วนที่กู้จากสถาบันการเงิน เพื่อมิให้เป็นภาระ

งบประมาณด้านดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้คงค้างโครงการฯ เป็นเวลานาน รวมทั้งเพื่อให้ ธ.ก.ส. สามารถนําเงินไปหมุนเวียนเพื่อใช้



ในโครงการอื่นในปีต่อ ๆ ไป หากมีกําไรเกิดขึ้นจากการดําเนินงานหลังจากการระบายผลผลิตหรือสิ้นสุดโครงการฯ ให้ ธ.ก.ส. 

นําเงินส่งคลังทันที 

                   ๑.๕ ให้หน่วยงานดําเนินการที่ได้จําหน่ายสินค้าตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ปี ๒๕๕๔/๕๕ 

โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปรัง ปี ๒๕๕๕ 

และได้รับชําระค่าสินค้าแล้วให้นําส่งเงินดังกล่าวแก่ ธ.ก.ส. ภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับเงิน หากล่าช้าให้ชําระเบี้ยปรับใน

อัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี เพื่อ ธ.ก.ส. จะได้นําไปชําระหนี้และลดภาระหนี้เงินกู้ต่อไป ท้ังนี้ ให้ ธ.ก.ส. ชําระคืนแหล่งเงินกู้ทันที

หรือภายใน ๓ วันทําการ โดยให้ชําระคืนเงินกู้ท่ีมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าก่อนเป็นลําดับแรก 

                   ๑.๖ ให้หน่วยงานดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง ได้แก่ 

สถาบันเกษตรกรและองค์การสวนยาง หน่วยงานดําเนินโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ปี ๒๕๕๔/๕๕ โดยองค์การ

คลังสินค้า (อคส.) และโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปรัง ปี ๒๕๕๕ โดย อคส. และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) 

ดูแลคลังสินค้า (Stock) ของโครงการฯ ไม่ให้มีการสูญหาย เว้นแต่จะมีการเสื่อมคุณภาพของสินค้าตามปกติ แต่หากมีการสูญ

หายหรือสินค้าเสื่อมคุณภาพเพราะความบกพร่อง หน่วยงานดังกล่าวจะต้องชดใช้ให้แก่รัฐ เนื่องจากได้รับอนุมัติวงเงินจ่ายขาด

สําหรับค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้าแล้ว ท้ังนี้ ให้ อคส. และ อ.ต.ก. ปิดบัญชีโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ปี 

๒๕๕๔/๕๕ และโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปรัง ปี ๒๕๕๕ และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบภายใน ๒ ปี นับต้ังแต่เริ่ม

ดําเนินการโครงการฯ 

                   ๑.๗ ให้กระทรวงพาณิชย์แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ปี ๒๕๕๔/

๕๕ และโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปรัง ปี ๒๕๕๕ รวมทั้งให้คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

ปิดบัญชีโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง เพื่อดําเนินการปิดบัญชีโครงการดังกล่าว 

หลังจากครบกําหนดไถ่ถอน และ/หรือสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ และให้กระทรวงพาณิชย์เร่งระบายผลิตผล เพื่อลดความเสี่ยง

ด้านการจัดหาเงินทุน และภาระการค้ําประกันของกระทรวงการคลัง โดยมีกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง (สํานักงาน

เศรษฐกิจการคลัง) สํานักงบประมาณ และ ธ.ก.ส. ร่วมติดตามการระบายผลิตผลอย่างใกล้ชิด และให้มีการปิดบัญชีเป็นปี ๆ 

ไป โดยให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับต้ังแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี 

                   ๑.๘ ให้กระทรวงพาณิชย์และคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติกํากับ ติดตาม ควบคุม รวมท้ังรายงาน

ความคืบหน้าในการดําเนินงาน การเบิกจ่ายเงิน การระบายสินค้า ปริมาณและมูลค่าสินค้าคงเหลือ รวมทั้งปัญหา อุปสรรคท่ี

เกิดขึ้นสําหรับโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ปี ๒๕๕๔/๕๕ โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษา

เสถียรภาพราคายาง และโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปรัง ปี ๒๕๕๕ ให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป 

จนกว่าหนี้คงค้างได้รับชําระครบถ้วน เพื่อให้คณะรัฐมนตรีสามารถติดตามการดําเนินงานได้อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้รายงาน

การระบายสินค้า ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าคงเหลือ ให้กระทรวงการคลัง (สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ) และสํานัก

งบประมาณทราบทุกรายไตรมาส 



               ๒. ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็น

ของสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรเร่งระบายผลผลิตให้เสร็จ

สิ้นโดยเร็วเพื่อไม่ให้สินค้าเสื่อมสภาพ ส่งผลให้ราคาสินค้าตกตํ่า และเพื่อจะได้รับรู้ผลกําไร/ขาดทุนของพืชแต่ละชนิดโดย

แท้จริง รวมทั้งควรพิจารณาวางแผนเพื่อเร่งระบายผลผลิตอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว แยกบัญชีการดําเนินงานให้ชัดเจน และ

ดําเนินการปิดบัญชีโครงการเพื่อลดภาระงบประมาณแผ่นดินที่จะต้องนําไปชําระเป็นต้นเงินกู้ ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 

เพื่อให้มีเงินกลับเข้ามาในระบบสําหรับนํามาใช้ในโครงการอื่นด้วย นอกจากนี้ ควรสนับสนุนการนําผลผลิตท่ีรับจํานํา/ซ้ือมา

สร้างมูลค่าเพิ่มและแปรรูปสินค้าเพื่อจําหน่ายท้ังภายในและต่างประเทศ เร่งส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว มันสําปะหลัง และ

ยางพารา ดําเนินการลดต้นทุนการผลิตควบคู่ไปด้วย เพื่อให้สามารถแข่งขันได้เมื่อมีการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน

ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ท่ีดี นอกเหนือจากการรับจํานําผลผลิตหรือแทรกแซงตลาด

สินค้าเกษตร ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

4. เรื่อง ขออนุมัติให้สํานักงบประมาณตั้งงบประมาณชดเชยผลการขาดทุนการดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพ

สถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง 

วันที่มีมติ 17/07/2555 

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง กษ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

               ๑. อนุมัติในหลักการให้สํานักงบประมาณตั้งงบประมาณชดเชยผลการขาดทุนการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ

สถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางประสบภาวการณ์ขาดทุน ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 

               ๒. ให้คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติรับไปพิจารณากําหนดกลไกและมาตรการในการดําเนินงาน รวมทั้ง

กํากับติดตามการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางให้มีประสิทธิภาพและเป็น

ภาระงบประมาณที่ต้องชดเชยผลการขาดทุนให้น้อยที่สุด โดยให้พิจารณาถึงช่วงเวลาการเก็บและระบายสต๊อกยางให้

เหมาะสม มิให้เกิดปัญหายางเสื่อมสภาพด้วย 

               ๓. ให้คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ องค์การสวนยาง และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสํานักงบประมาณ

เกี่ยวกับการกําหนดรูปแบบ วิธีการ ราคาขั้นต่ํา และกลไกการบริหารจัดการการแทรกแซงราคายางเพื่อรักษาเสถียรภาพราคา

ยาง รวมท้ังการระบายสต๊อกยางในช่วงเวลาและปริมาณอย่างเหมาะสม ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ท้ังนี้ ให้

ดําเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ (เรื่อง การกู้เงินเพื่อใช้ในโครงการแทรกแซงตลาดมัน

สําปะหลัง ปี ๒๕๕๔/๕๕ โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการรับจํานํา

ข้าวเปลือกนาปรัง ปี ๒๕๕๕ ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) เกี่ยวกับการเร่งระบายผลิตผล และการปิด

บัญชีโครงการด้วย 



5. เรื่อง การรายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงานและการขออนุมัติเพ่ิมวงเงินกู้ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบัน

เกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง 

วันที่มีมติ 28/08/2555 

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง กษ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

               ๑. รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานและปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบัน

เกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สรุปได้ ดังนี้ 

                   ๑.๑ ความก้าวหน้าการดําเนินโครงการฯ มีสถาบันเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการฯ จํานวน ๕๒ จังหวัด 

เพิ่มขึ้นจากเดิม ๓ จังหวัด มีสถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จํานวน ๖๗๖ สถาบัน เพิ่มขึ้นจากเดิม จํานวน ๑๓๖ แห่ง 

โดยอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ แล้ว จํานวน ๖๑๑ แห่ง เพิ่มขึ้นจากเดิม จํานวน ๑๑๗ แห่ง อยู่ระหว่างการพิจารณา จํานวน 

๔๗ แห่ง และไม่ผ่านการอนุมัติ จํานวน ๕ แห่ง องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) เปิดจุดรับซ้ือยางตามโครงการฯ เพิ่มขึ้น จํานวน ๑๑ 

จุด คือ ภาคใต้ ๗ จุด ภาคตะวันออก ๑ จุด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ จุด รวมทั้งสิ้น ๔๒ จุด การรับซ้ือยางจากสถาบัน

เกษตรกร ข้อมูล ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ อ.ส.ย. ซ้ือยางไปแล้ว จํานวน ๖๑,๗๖๒ ตัน คงเหลือพื้นที่โกดังเก็บยางได้อีก 

๑๓,๐๐๐ ตัน ซ่ึง อ.ส.ย. ได้ประสานงานหาสถานที่เก็บยางเพิ่มอีก ๘,๐๐๐ ตัน การเบิกเงินกู้ อ.ส.ย. ได้เบิกเงินเต็มจํานวน 

๑๐,๐๐๐ ล้านบาท 

                   ๑.๒ ปัญหาและอุปสรรคของการดําเนินโครงการฯ 

                         ๑.๒.๑ จุดรับซ้ือของ อ.ส.ย. ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ เนื่องจากยังไม่มีโรงงานแปรรูปยาง โดยเฉพาะพื้นที่

ท่ีมีการปลูกยาง และสถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ มาก เช่น จังหวัดพัทลุง และตามพื้นที่ท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับความ

ปลอดภัย เช่น จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น 

                         ๑.๒.๒ จุดรับซ้ือของ อ.ส.ย. อยู่ไกล ทําให้สถาบันเกษตรกรต้องแบกรับภาระค่าขนส่ง 

                         ๑.๒.๓ อ.ส.ย. ยังไม่ได้มีการเปิดรับซ้ือน้ํายางสด ทําให้สถาบันเกษตรกรที่ซ้ือขายน้ํายางสดไม่ได้รับ

ประโยชน์จากโครงการฯ โดยเฉพาะในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

                         ๑.๒.๔ การคัดชั้นยาง ณ จุดรับซ้ือยางของ อ.ส.ย. เป็นไปตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร โดยมี

คณะกรรมการคัดชั้นยางที่คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสวนยางแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพและน้ําหนักยาง

ทําให้สถาบันเกษตรกรบางแห่งที่ไม่ได้คัดคุณภาพยางตามมาตรฐานมีความเห็นขัดแย้ง 

                         ๑.๒.๕ การลงยาง ณ จุดรับซ้ือล่าช้า สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรติดคิวในการลงยางทําให้ไม่สามารถนําส่งยาง

ได้ภายใน ๑ วัน ทําให้เกิดการสะสมและไม่สามารถขายยางที่เหลือต่อได ้



                         ๑.๒.๖ สถาบันเกษตรกรมีการนํายางซ่ึงไม่ใช่ของสมาชิกมาสวมสิทธ์ิสมาชิกแล้วคิดค่าบริหารจัดการเพื่อ

หากําไรจากโครงการฯ 

                         ๑.๒.๗ ผลผลิตยางจากวิสาหกิจชุมชนมาจากหลายสถานท่ีและคุณภาพไม่สมํ่าเสมอ ไม่สามารถควบคุม

คุณภาพและปริมาณได้ 

                         ๑.๒.๘ เกษตรกรไม่สามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบของสหกรณ์ได้ เนื่องจากสหกรณ์มี

ผลผลิตยางเต็มกําลังการผลิต จึงไม่สามารถรับสมาชิกเพิ่มได้ 

               ๒. อนุมัติให้ อ.ส.ย. กู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จากวงเงิน ๕,๐๐๐ ล้าน

บาท ในส่วนของสถาบันเกษตรกร จํานวน ๒,๐๐๐ ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๐ เพื่อดําเนินการตามโครงการพัฒนา

ศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยให้กระทรวงการคลังค้ําประกันและยกเว้น

ค่าธรรมเนียมในการค้ําประกัน รวมทั้งให้สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะบรรจุวงเงินส่วนของสถาบันเกษตรกร จํานวน ๒,๐๐๐ 

ล้านบาทดังกล่าวในแผนบริหารหนี้สาธารณะปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ ด้วย ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 

               ๓. ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) รับไปเร่งรัด

จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม 

กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อพิจารณาและจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร

เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยให้มีรายละเอียดแนวทางการดําเนินการต่าง ๆ ท่ีชัดเจน เป็นระบบ 

ครอบคลุมถึงการรับซ้ือในราคาที่เหมาะสม การบริหารจัดการสต๊อก (stock) ยางพารา และแนวทางการนํายางพาราไปใช้

ประโยชน์ในการประกอบการต่าง ๆ ให้แพร่หลายมากขึ้นเพื่อเพิ่มอุปสงค์ของยางพารา โดยให้นําผลงานศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง

ไปประกอบการพิจารณาด้วย เช่น การนํายางพาราไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตยางล้อเครื่องบินทดแทนส่วนผสมที่เป็นโลหะมาก

ขึ้น และการนํายางพาราไปเป็นวัตถุดิบในการก่อสร้างถนนแทนยางแอสฟัลต์ เป็นต้น 

               ๔. ให้รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสํานักงบประมาณที่

เห็นควรให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ อ.ส.ย. เร่งดําเนินการแก้ไขข้อจํากัดในการดําเนินโครงการฯ โดยเฉพาะการเพิ่ม

จุดรับซ้ือเพื่ออํานวยความสะดวกและลดต้นทุนการขนส่งให้กับเกษตรกร การคัดชั้นยางตามมาตรฐานทางวชิาการอย่างโปร่งใส

และเป็นที่ยอมรับจากเกษตรกร การพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดโอกาสให้กับเกษตรกรผู้ปลูกยางทั่วไปสามารถขายยาง

ให้กับ อ.ส.ย. ได้ และให้ กนย. กํากับให้ อ.ส.ย. จัดทําแผนบริหารจัดการระบายยางในสต๊อก และช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสม

ให้ชัดเจน รวมถึงอัตราการขาดทุนที่ยอมรับได้ และแผนการบริหารเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินโครงการฯ โดยไม่ต้องขอรับ

สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม พร้อมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์การต้ังราคารับซ้ือยางพาราให้มีความยืดหยุ่นเพื่อให้ดําเนินธุรกิจ

ของ อ.ส.ย. มีความคล่องตัวและไม่เป็นภาระในการชดเชยส่วนต่างของราคาซึ่งสูงกว่าท่ีควรจะเป็น นอกจากนี้ ให้ กนย. กํากับ

และติดตามการดําเนินโครงการฯ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภาวะตลาดท้ังในและต่างประเทศเพื่อให้เกิดภาระงบประมาณ

ท่ีเกิดจากการชดเชยผลการขาดทุนน้อยที่สุด ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการด้วย แล้วให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

 



6. เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหายางพารา 

วันที่มีมติ 18/09/2555 

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง กษ 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้ 

               ๑. อนุมัติให้องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) กู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในวงเงิน 

๓๐,๐๐๐ ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๐ เพื่อดําเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษา

เสถียรภาพราคายางให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยให้กระทรวงการคลังค้ําประกัน ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการค้ําประกัน และให้

กระทรวงการคลังเป็นผู้หาแหล่งเงินทุน หรือให้ ธ.ก.ส. เป็นผู้จัดหาแหล่งเงินทุน โดยให้จ่ายค่าชดเชยต้นทุนเงินของ ธ.ก.ส. ใน

อัตราดอกเบี้ย FDR + ร้อยละ ๑ เช่นเดียวกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ (เรื่อง การรักษาเสถียรภาพราคา

ยาง) รวมทั้งให้สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะบรรจุวงเงิน ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท ไว้ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะปี พ.ศ. 

๒๕๕๖ ด้วย และให้สํานักงบประมาณตั้งงบประมาณชดเชยผลการขาดทุนในการดําเนินงานโครงการฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ (เรื่อง ขออนุมัติให้สํานักงบประมาณตั้งงบประมาณชดเชยผลการขาดทุนการดําเนินงาน

โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง) โดยครั้งนี้ขออนุมัติเบิกจ่าย ๕,๐๐๐ ล้านบาท และ

ต่อไปทุกครั้งจะขออนุมัติคณะรัฐมนตรีเบิกจ่ายงวดละ ๕,๐๐๐ ล้านบาท 

               ๒. รับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน 

๒๕๕๕ ร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวง

อุตสาหกรรม เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และแนวทางการ

นํายางพาราไปใช้ประโยชน์ในการประกอบการต่าง ๆ ให้แพร่หลายขึ้นเพื่อเพิ่มอุปสงค์ของยางพารา โดยมีแนวทางการ

ดําเนินงานต่าง ๆ ดังนี้ 

                   ๒.๑ กรณีการขออนุมัติวงเงินสินเชื่อเพื่อเก็บสต๊อค (STOCK CREDIT) คิดอัตราดอกเบี้ยตํ่าให้กับผู้ส่งออก

ยางพารา ให้กระทรวงการคลัง กรมวิชาการเกษตร องค์การสวนยาง และผู้แทนผู้ประกอบการร่วมกันพิจารณาหาหลักเกณฑ ์

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย การเก็บยาง ระยะเวลา ภาระการจัดเก็บ ฯลฯ และนําเสนอคณะกรรมการฯ ในการ

ประชุมครั้งต่อไป โดยให้ อ.ส.ย. เป็นฝ่ายเลขานุการ 

                   ๒.๒ กรณีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การปฏิบัติงานของโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรเพื่อ

รักษาเสถียรภาพราคายาง เป็นอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษา

เสถียรภาพราคายาง ท้ังนี้ เห็นควรปรับ “ปริมาณผลผลิต ๒ กิโลกรัม/ไร่/วัน เดือนละ ๓๐ วัน” เป็น “ปริมาณผลผลิต ๒ 

กิโลกรัม/ไร่/วัน เดือนละไม่เกิน ๑๗ วัน” และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ กรณีการขายยางของสถาบันเกษตรกรคือ เมื่อนํายางมาขาย

ให้ อ.ส.ย. ทุกครั้งต้องแสดงเอกสารบัญชีซ้ือยางจากสมาชิก รวมทั้งกรณีท่ีสถาบันเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ



พัฒนาสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางไม่จัดทํารายงานการซื้อและการขายยางส่งให้ เลขานุการ

คณะอนุกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัดกําหนดทุก ๑๕ วัน ให้ตัดสิทธ์ิการซ้ือขายไว้ก่อนจนกว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จ 

                   ๒.๓ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็น/ข้อเท็จจริงของที่ประชุมไปพิจารณา เพื่อหาแนวทางการดําเนินการ

ท่ีเหมาะสมต่อไป เกี่ยวกับข้อเสนอให้มีการหยุดกรีดยาง ปัญหากฎหมายที่กําหนดการลงโทษในเรื่องมาตรฐานถุงมือยาง และ

อัตราการจัดเก็บเงิน Cess 

7. เรื่อง การปรับปรุงระบบการบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพสถานบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง 

วันที่มีมติ 21/01/2556 

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง กษ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ 

               ๑. อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในการประชุมครั้งที่ 

๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการกลั่นกรอง

เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) เสนอ ดังนี้ 

                   ๑.๑ อนุมัติให้องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) เบิกจ่ายเงินกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.

ก.ส.) ในวงเงิน ๕,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อใช้ดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง [ตาม

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ (เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาราคายางพารา)]  

                   ๑.๒ ให้ยกเว้นการค้ําประกันเงินกู้ของ อ.ส.ย. กับ ธ.ก.ส. เพื่อไม่ให้เป็นการซํ้าซ้อน เนื่องจากกระทรวงการคลัง

ได้ค้ําประกันเงินกู้ระหว่าง ธ.ก.ส. กับสถาบันการเงินแหล่งเงินกู้แล้ว 

                   ๑.๓ ให้ อ.ส.ย. ส่งรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการฯ  [ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน 

๒๕๕๕ (เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาราคายางพารา)] ให้คณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาต่อไป 

               ๒. ให้ ธ.ก.ส. สํารองจ่ายเงินกู้ให้แก่ อ.ส.ย. ไปก่อนตามแผนธุรกิจท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารโครงการ

แล้ว โดยชดเชยต้นทุนเงินให้ ธ.ก.ส. ในอัตรา FDR+1 เช่นเดียวกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ (เรื่อง การ

รักษาเสถียรภาพราคายาง) ท้ังนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสํานักงบประมาณที่ให้กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์กาํกับและติดตามการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางให้เหมาะสมและ

สอดคล้องกับภาวะตลาด เพื่อมิให้เกิดภาระงบประมาณในภาพรวมที่รัฐจะต้องชดเชยผลการขาดทุนจากการรับซ้ือยางตาม

โครงการฯ ไปดําเนินการต่อไปด้วย 

 



8. เรื่อง ขออนุมัติวงเงินค่าเบี้ยประกันวินาศภัยสต็อกยางโครงการพัฒนาศักยภาพสถานบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพ

ราคายาง 

วันที่มีมติ 12/03/2556 

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง กษ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

               ๑. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน

หรือจําเป็น ท่ีได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว ภายในกรอบวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อ

เป็นค่าประกันวินาศภัยสต๊อคยางที่จัดเก็บตามโกดังต่าง ๆ ในส่วนที่จัดซ้ือเพิ่มเติม เพื่อให้องค์การสวนยางสามารถดําเนินการ

รับซ้ือยางตามแผนการดําเนินการในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ และนํามาแปรรูปเก็บสต๊อคเพื่อรอการระบาย

ในช่วงเวลาที่เหมาะสมโดยไม่เกิดความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในช่วงการดูแลสต๊อคยาง ตามท่ีกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์เสนอ ท้ังนี้ ให้องค์การสวนยางขอทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณตามค่าใช้จ่ายเบี้ยประกันนิ

วาศภัยท่ีเกิดขึ้นจริงต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 

               ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (องค์การสวนยาง) รับความเห็นของประธานกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ

และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรดําเนินการขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นไป

ตามระเบียบ และควรเร่งพิจารณาความเหมาะสมในการระบายสต๊อคยางท่ีมีอยู่ให้มากที่สุดหรือหมดโดยเร็วภายในระยะเวลา

ของการประกันวินาศภัย โดยคํานึงถึงปัจจัยสถานการณ์เศรษฐกิจโลกท่ีมีแนวโน้มฟื้นตวัดีขึ้น ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 

9. เรื่อง การประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 20 

วันที่มีมติ 06/08/2556 

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง อก 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดําเนินการในประเด็นสําคัญจากการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๐ ท่ีได้รับ

มอบหมายตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ (เรื่อง การประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๐) ตามที่

กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ สรุปได้ ดังนี้ 

               ๑. ความม่ันคงทางอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสถาบันอาหาร ได้ดําเนินโครงการที่สนับสนุนให้เกิดความ

ม่ันคงด้านอาหาร เพื่อให้มีการเข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอในการบริโภคของประชาชนในประเทศ อาหารมีความปลอดภัยและ

มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมตามความต้องการตามวัย เพื่อการมีสุขภาวะที่ดี รวมทั้งการมีระบบการผลิตท่ีเกื้อหนุน การ

รักษาความสมดุลของระบบนิเวศวิทยา และความคงอยู่ของฐานทรัพยากรอาหารทางธรรมชาติของประเทศ 

               ๒. การสร้างห่วงโซ่อุปทานที่เชือถือได้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้จัดทําโครงการสร้างเครือข่ายกลุ่มอุตสาหกรรม

และพัฒนาความร่วมมือในระดับห่วงโซ่อุปทานประจําปี ๒๕๕๖ ประกอบด้วย กิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยง



อุตสาหกรรม (คลัสเตอร์) และกิจกรรมเพิ่มผลิตภาพห่วงโซ่อุปทานในกลุ่มอุตสาหกรรม สําหรับสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมได้จัดทําโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายคลัสเตอร์ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ เพื่อเป็นศูนย์กลาง

ท่องเที่ยวนานาชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าและการท่องเที่ยวจากต่างประเทศ และเป็นการพัฒนายกระดับ

ผู้ประกอบการ SMEs และโครงการพัฒนาผลิตภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านการค้าและบริการ เพื่อให้

ผู้ประกอบการ SMEs ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาผลิตภาพ โดยเป็นการเพิ่มผลผลิตท่ีเกิดจากปัจจัยอื่น

นอกเหนือจากค่าแรงงาน ได้แก่ ด้านการค้าและการบริการ 

               ๓. การหารือทวิภาคีกับ ๔ ผู้นําเขตเศรษฐกิจ เพื่อแก้ไขปัญหาราคายางพาราที่กรุงเทพฯ สํานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมได้จัดทําแนวทางการเพิ่มปริมาณการใช้ยางธรรมชาติมาผลิตเป็นยาง ซ่ึงจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศ

ได้เป็นจํานวนมาก โดยเห็นควรมีการดําเนินการ ๓ แนวทางพร้อมกัน คือ การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง

เพื่อสร้างฐานการผลิต การพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้มีความเข้มแข็ง โดยการวิจัยพัฒนา การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

และการพัฒนาบุคคล รวมทั้งการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีมีคุณภาพและมีศักยภาพในการใช้ยางเป็นจํานวนมาก 

10. เรื่อง ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง “มาตรการเชิงรุก-เชิงรับ 

สําหรับสินค้าเกษตร (ยางพารา) เพ่ือเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" 

วันที่มีมติ 19/07/2556 

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง สสป 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง "มาตรการเชิงรุก - 

เชิงรับ สําหรับสินค้าเกษตร (ยางพารา) เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" และรับทราบความเห็น ผลการ

พิจารณา และผลการดําเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ 

กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง 

องค์การสวนยาง กรมวิชาการเกษตร และสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยในส่วนความเห็นและข้อเสนอแนะ

ของสภาที่ปรึกษาฯ มีดังนี้ 

          ๑. ปรับปรุงกฎระเบียบ นโยบาย โครงสร้างองค์กร ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร (ยางพารา) ท้ังระบบให้เข้มแข็ง 

โดย 

               ๑.๑ เร่งรัดผลักดันให้ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทยผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา และมีผลบังคับใช้

ในทางปฏิบัติโดยเร็ว เพราะจะส่งผลให้อุตสาหกรรมยางพารา ต้ังแต่ต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ได้รับการดูแลและพัฒนา

อย่างเป็นระบบ 



               ๑.๒ ส่งเสริมให้มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster) ท่ีมีการกําหนดทิศทาง เป้าหมาย รวมทั้งกลยุทธ์

ในการพัฒนาร่วมกัน 

               ๑.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร (ยางพารา) ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๔ (๑๔) ในการทําอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางขั้นปฐม           

               ๑.๔ ส่งเสริมในด้านการวิจัยและพัฒนา โดยเน้นการวิจัยเพื่อให้มีการปรับตัวและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อ

เตรียมพร้อมเข้าสู่การแข่งขันเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

               ๑.๕ ส่งเสริมให้มีการเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่และลดต้นทุนการผลิต พร้อมทั้งส่งเสริมเกษตรกรมีการแปรรูปยางให้

มากขึ้นภายใต้การควบคุมผลผลิตให้มีมาตรฐาน 

               ๑.๖ จัดระบบการบริหารเงินสงเคราะห์การทําสวนยาง (CESS) ควบคู่กับทําการศึกษาแนวทางการจัดเก็บเงิน

สงเคราะห์การทําสวนยาง ในการส่งยางออกนอกราชอาณาจักร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงโครงสร้าง

อุตสาหกรรมยางทั้งระบบ และความได้เปรียบเสียเปรียบทางการคา้ระหว่างประเทศ 

               ๑.๗ กําหนดทิศทางและนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางของภาครัฐ ให้มีความชัดเจนและ

ต่อเนื่อง 

               ๑.๘ รัฐควรเตรียมความพร้อมในระบบขนส่งและการบริหารจัดการระบบขนส่ง (Logistics) ให้มีประสิทธิภาพ 

รวมถึงระบบศุลกากรและการอํานวยความสะดวก 

               ๑.๙ ทบทวนข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายบทบัญญัติท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเปิดเสรีในเรื่องยาง 

โดยเฉพาะการห้ามนํายางเข้ามาจากต่างประเทศ ซ่ึงอาจเป็นปัญหาในการเคลื่อนย้ายสินค้าในอาเซียน 

          ๒. ยกระดับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียน โดย 

               ๒.๑ ให้ผู้แทนประเทศผู้ผลิตยางพาราทั้งหมดในอาเซียน เข้ามามีส่วนร่วมการจัดทํา Road Map ในการพัฒนา

อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท่ีประเทศมาเลเซียเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้จัดทํา 

               ๒.๒ ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานร่วมกันขององค์กรยางพารา ๓ ประเทศ (ไทย อินโดนีเซีย และ

มาเลเซีย) และบริษัทร่วมทุน รวมถึงควรเชิญประเทศผู้ผลิตยางพาราทั้งหมดในอาเซียนเข้าร่วมในองค์กร/บริษัทร่วมทุน เพื่อ

เป็นการผนึกกําลังภายในกลุ่มอาเซียนให้มีความเป็นเอกภาพเรื่องราคา 

               ๒.๓ ควรประสานความร่วมมือด้านการบริหารจัดการระบบขนส่ง (Logistics) เน้นประสิทธิภาพการขนส่งทางบก 

ทางน้ํา และทั้งระบบ โดยการบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 



               ๒.๔ ยกระดับเพื่อกําหนดมาตรฐานวิชาชีพยางในกลุ่มประเทศอาเซียน ส่งเสริมความรู้ทางวิชาการยางของกลุ่ม

ประเทศอาเซียนให้แพร่หลายและเป็นที่รู้จัก ตลอดจนส่งเสริมการจัดต้ังสมาคมนักวิชาการด้านยางพาราของอาเซียน เพื่อ

พัฒนาผลงานและแลกเปลี่ยนความรู้/เทคโนโลยีระหว่างกัน 

               ๒.๕ เน้นการมีจุดยืนร่วมกันในเวทีโลก โดยเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตยางพารารายใหญ่ท่ีมีการประสาน/มีอํานาจ

ต่อรองกับผู้ใช้ยางธรรมชาติในโลก รวมถึงส่งเสริมให้ประเทศไทยในฐานะผู้นําการส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลก เป็น

ศูนย์กลางยางพาราโลก 

11. เรื่อง การแก้ไขปัญหาราคายางพารา 

วันที่มีมติ 27/08/2556 

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง นร04 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 

               ๑. รับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง) รายงานว่า ได้มีเกษตรกรที่อ้างว่าได้รับความ

เดือดร้อนจากผลกระทบของราคายางพารา และได้มีการปิดเส้นทางการจราจรบริเวณแยกควนหนองหงส์ อําเภอชะอวด 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ได้พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ

ต้ังแต่ต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา และได้มีการประชุมร่วมกับผู้แทนเกษตรกรแล้ว ซ่ึงบางกลุ่มเข้าใจและยอมรับแนว

ทางแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบของ กนย. แต่ยังมีบางกลุ่มซ่ึงไม่ยอมรับข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 

               ๒. เห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า เพื่อให้การแก้ไขปัญหายางพาราบรรลุผลสําเร็จอย่างย่ังยืน จึงมอบให้

รองนายกรัฐมนตรี (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง) นําแนวทางการแกไ้ขปัญหายางพาราตามผลการพิจารณาของ กนย. เสนอ

คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ท้ังนี้ ให้

มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ยึดแนวทางการแก้ไขปัญหาภายใต้กรอบของกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ี

เกี่ยวข้อง และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการชุมนุมของเกษตรกร

อย่างใกล้ชิด เพื่อมิให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนและการบริการด้านสาธารณะ รวมท้ังให้คําชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้

เกษตรกรรับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของภาครัฐอย่างทั่วถึงด้วย 

12. เรื่อง โครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบปี 2557 

วันที่มีมติ 03/09/2556 

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง กษ 

มติคณะรัฐมนตรี  

ไม่พบข้อมูล 



13. เรื่อง รายงานความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ํา 

วันที่มีมติ 03/09/2556 

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง กษ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง งดการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์จากผู้ส่งยางออก

นอกราชอาณาจักรที่ต้องเสียเงินสงเคราะห์เพื่อสมทบกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์

การทําสวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๓ โดยงดการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์สําหรับยางทุกชนิดท่ีผู้ส่งออกได้ซ้ือจากเกษตรกร ต้ังแต่วันที่ ๒ 

กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 

14. เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการแก้ไขปัญหายางพารา  

วันที่มีมติ 10/09/2556 

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง นร04 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๒๔๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง การแต่งตั้ง

คณะกรรมการแก้ไขปัญหายางพารา ตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการและ

อํานาจหน้าท่ี ดังนี้ 

               ๑. องค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก ประชา พรหมนอก) เป็น

ประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) และรองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง) เป็นรองประธานกรรมการ รัฐมนตรีประจําสํานัก

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวราเทพ รัตนากร) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้แทน

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นกรรมการ โดยมีรองเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (พลตํารวจตรี ธวัช บุญเฟื่อง) เป็นกรรมการและเลขานุการ และรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่าย

การเมือง (นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์) เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

               ๒ อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ พิจารณาสภาพปัญหาและความเดือดร้อนของผู้เกี่ยวข้องกับกิจการยางพารา 

และหารือร่วมกันกับตัวแทนผู้เกี่ยวข้องกับกิจการยางพาราทุกภาคส่วน เพื่อให้ได้ข้อยุติท่ีเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสามารถ

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนโดยให้กิจการยางพารามีเสถียรภาพ แล้วเสนอแนะข้อคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาต่อ

คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ และคณะรัฐมนตรีต่อไป 

15. เรื่อง รายงานผลกระทบกับการท่องเที่ยวจากการชุมนุมของกลุ่มเกษตรกรยางพารา ระหว่างวันที่ 3-6 กันยายน 

2556 

วันที่มีมติ 10/09/2556 



ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง กก 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารายงานผลกระทบด้านการท่องเที่ยวจากการชุมนุมของกลุ่ม

เกษตรกรยางพารา ระหว่างวันที่ ๓-๖ กันยายน ๒๕๕๖ โดยการสอบถามจากผู้ประกอบการที่พักในพื้นที่ ๑๒ จังหวัดภาคใต้ 

พบว่า การชุมนุมปิดถนนของกลุ่มเกษตรกรยางพาราส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวใน ๕ จังหวัด คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย

ท้ังสิ้นประมาณ ๔๗๕ ล้านบาท โดยจังหวัดท่ีมีมูลค่าความเสียหายสูงสุด คือ นครศรีธรรมราช ประมาณ ๑๕๘ ล้านบาท 

รองลงมาได้แก่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร พัทลุง และประจวบคีรีขันธ์ ตามลําดับ ส่วนจังหวัดอื่น ๆ ได้รับผลกระทบน้อยมาก โดย

ส่วนใหญ่เป็นปัญหาความล่าช้าในการเดินทาง การขอเลื่อนและการยกเลิกการประชุมสัมมนาของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด

ภาคใต้ 

 


