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ลำดับเหตุกำรณ์สำคัญทำงเศรษฐกิจและกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับภำคเหนือ ปี 2556
เรื่อง

สาระสาคัญ

วันที่ประกาศ

ด้านการใช้จา่ ยภาครัฐ
ครม. เห็นชอบแผนงาน/
โครงการที่มีความพร้อม
และสามารถดาเนินการได้
ทันที ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1 รวม
5 จังหวัด จานวน 33
โครงการ วงเงินรวม 617.7
ล้านบาท

กลุม่ จังหวัด/จังหวัด

งบประมาณ
(ล้านบาท)

1. ภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

โครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้า/แหล่งท่องเที่ยว
โครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาการเรียนการสอนและ
บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ปรับปรุงโครงข่ายคมนาคม

100.0

2. พิษณุโลก

ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้า ซ่อมทาง จัดตัง้ ห้อง
เรียนรู้ด้านภาษา

100.0

3. ตาก

ปรับปรุงอุทยานประวัติศาสตร์ ก่อสร้างคลองส่งน้า
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ฟื้นฟูแหล่งน้า/ระบบประปา
ปรับปรุงสนามกีฬา

106.7

4. เพชรบูรณ์

โครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพการศึกษาและพัฒนา
อาชีพพื้นฐาน สร้างและปรับปรุงถนน/ฝาย

99.3

5. สุโขทัย

สร้าง/ซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่นายม
้ พัฒนา
โครงข่ายคมนาคม

110.7

6. อุตรดิตถ์

ปรับปรุงโครงข่ายคมนาคม โครงการพัฒนาระบบ
ป้องกันน้าท่วม/ระบบบริการสุขภาพ

101.0

33 โครงการ

617.7

รวมทัง้ หมด

ครม. เห็นชอบแผนงาน/
โครงการ ในพื้นที่กลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
2 รวม 4 จังหวัด จานวน
14 โครงการ วงเงินรวม
512.71 ล้านบาท

โครงการ

กลุม่ จังหวัด/จังหวัด

โครงการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

1. ภาคเหนือ
ตอนล่าง 2

พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ศูนย์การเรียนรู้
อาเซียน เพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้า

102.7

2. นครสวรรค์

ส่งเสริมการแปรรูปและศูนย์จาหน่ายผลิตภัณฑ์ปลา
ริมบึงบอระเพ็ด ก่อสร้างสถานีสูบน้าพร้อมระบบส่งน้า
เพื่อเพิ่มผลผลิตการเกษตร พัฒนาแหล่งน้าและแหล่ง
ท่องเที่ยว

105.0

3. กาแพงเพชร

พัฒนาเขตเมืองเก่า “นครชุม” ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตมันสาปะหลัง ปรับปรุงระบบส่งน้าและ
ขุดลอกคลอง

105.0

4. พิจิตร

ให้ปรับปรุงข้อเสนอโครงการ และนาเสนอต่อไป

100.0

5. อุทัยธานี

ปรับปรุงทางหลวง พัฒนาแหล่งน้า ขุดลอกคลอง

100.0

14 โครงการ

512.7

รวมทัง้ หมด

21 ม.ค. 56
(สรุปมติที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี)

10 มิ.ย. 56
(สรุปมติที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี)
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เรื่อง

สาระสาคัญ

วันที่ประกาศ

ด้านการเงิน
ธนาคารออมสินเปิด
สานักงานสาขาเซ็นทรัล
พาซา ลาปาง

ตั้งอยู่ห้องเลขที่ 225 ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาปาง เลขที่ 319
ถนนไฮเวย์-ลาปาง-งาว ตาบลสวนดอก อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง

30 พ.ย. 55
(ราชกิจจานุเบกษา
21 ก.พ. 56)

ธนาคารออมสินเปิด
สานักงานสาขาทับคล้อ

ตั้งอยู่เลขที่ 350/2-3 หมู่ที่ 9 ตาบลทับคล้อ อาเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

3 ธ.ค. 55
(ราชกิจจานุเบกษา
21 มี.ค. 56)

ธนาคารออมสินเปิด
สานักงานสาขาลอง

ตั้งอยู่เลขที่ 205 – 205/1 หมู่ที่ 6 ตาบลห้วยอ้อ อาเภอลอง จังหวัดแพร่

28 ธ.ค. 55
(ราชกิจจานุเบกษา
21 มี.ค. 56)

ธนาคารออมสินเปิด
สานักงานสาขาแม่สรวย

ตั้งอยู่เลขที่ 124/2 หมู่ที่ 7 ตาบลแม่สรวย อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

13 ก.พ. 56
(ราชกิจจานุเบกษา
9 พ.ค. 56)

ธนาคารออมสินเปิด
สานักงานสาขาทุ่งโฮ้ง

ตั้งอยู่เลขที่ 307/6 หมู่ที่ 2 ตาบลทุ่งโฮ้ง อาเภอเมือง จังหวัดแพร่

13 ก.พ. 56
(ราชกิจจานุเบกษา
9 พ.ค. 56)

ธนาคารออมสินเปิด
สานักงานสาขาวังโป่ง

ตั้งอยู่เลขที่ 688 หมู่ที่ 1 ตาบลวังโป่ง อาเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

28 ก.พ. 56
(ราชกิจจานุเบกษา
9 พ.ค. 56)

ธนาคารออมสินเปิด
สานักงานสาขาชุมตาบง

ตั้งอยู่เลขที่ 139/4-5 หมู่ที่ 5 ตาบลชุมตาบง อาเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 28 ก.พ. 56
(ราชกิจจานุเบกษา
9 พ.ค. 56)

ธนาคารออมสินเปิด
สานักงานสาขาพุเตย

ตั้งอยู่เลขที่ 199-199/2 หมู่ที่ 3 ตาบลพุเตย อาเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 28 ก.พ. 56
(ราชกิจจานุเบกษา
9 พ.ค. 56)

ธนาคารออมสินเปิด
สานักงานสาขาวังชิ้น

ตั้งอยู่เลขที่ 267 หมู่ที่ 1 ตาบลวังชิ้น อาเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

11 มี.ค. 56
(ราชกิจจานุเบกษา
30 พ.ค. 56)

ธนาคารออมสินเปิด
สานักงานสาขาบ้านดู่

ตั้งอยู่เลขที่ 213-213/1 หมู่ที่ 4 ตาบลบ้านดู่ อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย

27 มี.ค. 56
(ราชกิจจานุเบกษา
30 พ.ค. 56)
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เรื่อง

สาระสาคัญ

วันที่ประกาศ

ธนาคารออมสินเปิด
สานักงานสาขาขุนตาล

ตั้งอยู่เลขที่ 81 หมู่ที่ 2 ตาบลบ้านต้า อาเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

27 มี.ค. 56
(ราชกิจจานุเบกษา
30 พ.ค. 56)

ธนาคารออมสินเปิด
สานักงานสาขาคลองลาน

ตั้งอยู่เลขที่ 225/4-6 หมู่ที่ 4 ตาบลคลองน้าไหล อาเภอคลองลาน จังหวัด
กาแพงเพชร

27 มี.ค. 56
(ราชกิจจานุเบกษา
30 พ.ค. 56)

ธนาคารออมสินเปิด
ตั้งอยู่เลขที่ 154, 154/1 หมู่ที่ 2 ตาบลบ่อทอง อาเภอทองแสนขัน จังหวัด
สานักงานสาขาทองแสนขัน อุตรดิตถ์

27 มี.ค. 56
(ราชกิจจานุเบกษา
30 พ.ค. 56)

ธนาคารออมสินเปิด
สานักงานสาขาฟากท่า

ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ที่ 1 ตาบลฟากท่า อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

27 มี.ค. 56
(ราชกิจจานุเบกษา
30 พ.ค. 56)

ธนาคารออมสินเปิด
สานักงานสาขาทุ่งช้าง

ตั้งอยู่เลขที่ 105 - 105/1 หมู่ที่ 1 ตาบลทุ่งช้าง อาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

19 เม.ย. 56
(ราชกิจจานุเบกษา
27 มิ.ย. 56)

ธนาคารออมสินเปิด
สานักงานสาขาแม่แจ่ม

ตั้งอยู่เลขที่ 9/2 -3 หมู่ที่ 12 ตาบลช้างเคิ่ง อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

20 มิ.ย. 56
(ราชกิจจานุเบกษา
5 ก.ย. 56)

ธนาคารออมสินเปิด
ตั้งอยู่ห้องเลขที่ L2-24, L2-25 ชัน้ 2 ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ท
สานักงานสาขาพรอมเมนา มอลล์ เลขที่ 192 หมู่ที่ 2 ตาบลท่าศาลา อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ดา

28 มิ.ย. 56
(ราชกิจจานุเบกษา
5 ก.ย. 56)
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เรื่อง

สาระสาคัญ

วันที่ประกาศ

ด้านการคมนาคม
ในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 27068 และ 160987 ตาบลสมอแข อาเภอเมือง 7 ม.ค. 56
การจัดตั้งสถานีขนส่ง
(ราชกิจจานุเบกษา
ผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เนื้อที่ 10 ไร่ 12 ตารางวา
20 ก.พ. 56)
แห่งที่ 2
การแจ้งราคาและ
รายละเอียดเกี่ยวกับ
รถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่ง
และรถยนต์บรรทุก ปี 2556

ให้ผู้ผลิต ผู้นาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจาหน่าย ผู้แทนจาหน่ายแต่ผู้เดียว
รถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่ง หรือรถยนต์บรรทุกเล็ก แจ้งชื่อทางการค้า ราคา
จาหน่าย ราคาซื้อ ขนาด รุ่น แบบจาหน่าย และปริมาตรกระบอกสูบเครื่องยนต์
เป็นประจาทุกเดือน เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของราคา และป้องกันการ
เอาเปรียบผู้บริโภค

28 ม.ค. 56

การจัดตั้งสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารอาเภอหนองบัว
จังหวัดนครสวรรค์

ในบริเวณที่ดินตามโฉนดเลขที่ 23346 ตาบลหนองกลับ อาเภอหนองบัว
จังหวัดนครสวรรค์ เนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน 49 ตารางวา

4 มิ.ย. 56

(ราชกิจจานุเบกษา
4 มี.ค. 56)
ระยะเวลา 1 ปี
ถัดจากวันประกาศ
(ราชกิจจานุเบกษา
8 ก.ค. 56)

หน้า 5 / 12

เรื่อง

สาระสาคัญ

วันที่ประกาศ

ด้านการเกษตร
การออกหนังสือรับรอง
แสดงการได้รับสิทธิชาระ
ภาษีตามพันธกรณีตาม
ความตกลงการเกษตร
ภายใต้องค์การการค้าโลก
(WTO) สาหรับสินค้า
น้าตาล ปี 2556 พ.ศ.
2555

ต้องมีถิ่นกาเนิดและส่งมาจากประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก และ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในปริมาณ 13,760 เมตริกตัน
หนังสือรับรองมีอายุ 1 เดือนนับแต่วันออก แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม
2556 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป

11 ธ.ค. 55
(ราชกิจจานุเบกษา
4 ม.ค. 56)

การจัดสรรปริมาณอ้อยขั้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและปริมาณอ้อยที่เปลี่ยนแปลง โดย
สุดท้าย ประจาฤดูการผลิต ในเขตภาคเหนือ มีดังนี้
ปี 2555/2556 (บัญชี
โรงงำน/บริ ษั ท
ปริ ม ำณอ้ อ ยจั ด สรร (ตั น )
จัดสรรขั้นสุดท้ายฉบับ
ปรับปรุง)

19 ธ.ค. 55
(ราชกิจจานุเบกษา
30 ม.ค. 56)

กาหนดให้มันสาปะหลัง/
ผลิตภัณฑ์มันสาปะหลัง
และหอมแดงเป็นสินค้าที่
ต้องมีหนังสือรับรอง

26 ธ.ค. 55
(ราชกิจจานุเบกษา
7 ม.ค. 56)

บจ. น้ำตำลทิพย์ก้ำแพงเพชร
บจ. น้ำตำลทิพย์สโุ ขทัย
บจ. น้ำตำลไทยเอกลักษณ์
บจ. น้ำตำลทรำยก้ำแพงเพชร
บจ. รวมผลอุตสำหกรรมนครสวรรค์
บจ. น้ำตำลนครเพชร
บจ. เกษตรไทยอุตสำหกรรมน้ำตำล
บจ. น้ำตำลพิษ ณุโลก
บจ. ไทยรุง่ เรืองอุตสำหกรรม
บจ. อุตสำหกรรมน้ำตำลบ้ำนไร่
รวมภำคเหนื อ
รวมทั งประเทศ

1,200,000
1,500,000
1,954,000
993,000
1,832,000
3,431,000
5,891,000
1,754,000
3,495,000
3,314,000
25,364,000
94,640,000

1. เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการสาธารณสุขของประเทศ
2. กาหนดให้มันสาปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองสุขอนามัยพืช
(Phytosanitary Certificate) และถิ่นกาเนิดสินค้า (Certificate of Origin :
C/O) จากประเทศผู้ส่งออก สาหรับผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังให้มีหนังสือรับรอง
ดังกล่าวแล้ว ให้เพิ่มหนังสือรับรองมาตรฐานสินค้าด้วย
3. สาหรับหอมแดงให้มีหนังสือรับรองเฉพาะสุขอนามัยพืช
4. ต้องเก็บสินค้านาเข้าแยกไว้ในสถานที่เฉพาะ และรายงานข้อมูลทุกเดือน
พร้อมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

และ 27 ธ.ค. 55
(ราชกิจจานุเบกษา
9 ม.ค. 56)
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เรื่อง

สาระสาคัญ

วันที่ประกาศ

กาหนดวันเริ่มต้นการหีบ
อ้อยผลิตน้าตาลทราย ฤดู
การผลิตปี 2555/2556

ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ให้เริ่มหีบอ้อยผลิตน้าตาลทรายภายใน 7 วัน 15 ม.ค. 56
นับแต่วันที่กาหนด
(ราชกิจจานุเบกษา
11 มี.ค. 56)

การอนุมัตินาเข้าข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์จากลาวและ
กัมพูชาผ่านองค์การ
คลังสินค้า

1. อัตราภาษีนาเข้าร้อยละ 0 ช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อ
21 ม.ค. 56
ส่งออกต่อไปยังประเทศที่สาม ประมาณ 2 แสนตัน
(สรุปมติที่ประชุม
2. อัตราภาษีนาเข้าร้อยละ 0 ช่วงเดือนสิงหาคม 2556 ประมาณ 1 แสนตัน คณะรัฐมนตรี)
และเดือนพฤศจิกายน 2556 – มกราคม 2557 ประมาณ 1.5 แสนตัน เพื่อ
นามาใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศ

การนาข้าวโพดที่ใช้เป็น
1. สินค้านาเข้าต้องมีถิ่นกาเนิดและส่งตรงมาจากประเทศสมาชิกสมาคม
23 ม.ค. 56
วัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามา ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรี
(ราชกิจจานุเบกษา
ในราชอาณาจักรตามความ อาเซียน
24 ม.ค. 56)
ตกลงภายใต้เขตการค้าเสรี
2. กรณีองค์การคลังสินค้าเป็นผู้นาเข้า ต้องนาเข้าระหว่างเดือนมกราคม –
อาเซียน สาหรับปี 2556
ธันวาคม 2556 และต้องจัดทาแผนการจัดซื้อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้าน
การผลิต การตลาด ภาวะราคา และความต้องการใช้ เพื่อไม่ให้กระทบต่อราคา
ผลผลิตในประเทศ
3. กรณีผู้นาเข้าทั่วไป ต้องนาเข้าช่วงเดือนมีนาคม - กรกฎาคม 2556
4. อัตราค่าธรรมเนียมเมตริกตันละศูนย์บาท
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556
การควบคุมการขนย้าย
สินค้าพืช ปี 2556

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในด้านราคา ปริมาณ คุณภาพ และรักษาเสถียรภาพ
ของระบบตลาด ห้ามขนย้ายสินค้า ดังนี้
1. กระเทียมนาเข้าจากต่างประเทศ ปริมาณครั้งละตั้งแต่ 400 กิโลกรัมขึ้นไป
เข้ามาหรือออกจากพื้นที่เขตภาคเหนือ ในจังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ น่าน
พะเยา เชียงราย เชียงใหม่ ลาพูน แม่ฮ่องสอน ตาก และนครสวรรค์
2. ข้าวเปลือกหรือข้าวสาร หรือทั้งสองอย่างรวมกัน ปริมาณ 5 เมตริกตันขึ้นไป
เข้ามาหรือออกจากจังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ น่าน พะเยา เชียงราย
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และตาก
3. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปริมาณครั้งละตั้งแต่ 10 เมริกตันขึ้นไป เข้ามาหรือออก
จากจังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ น่าน พะเยา เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน
และตาก

28 ม.ค. 56
(ราชกิจจานุเบกษา
4 มี.ค. 56)
ระยะเวลา 1 ปี
ถัดจากวันประกาศ
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สาระสาคัญ

วันที่ประกาศ

การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ ให้แจ้งรายละเอียดสินค้า เช่น ชนิด ปริมาณที่มีอยู่ ปริมาณการได้มา ปริมาณ 28 ม.ค. 56
และจัดทาบัญชีคุมสินค้าพืช การจาหน่าย ปริมาณคงเหลือ ปริมาณการแปรสภาพ สถานที่เก็บ ณ สานักงาน (ราชกิจจานุเบกษา
ปี 2556
การค้าในจังหวัดท้องที่นั้น ของสินค้าต่อไปนี้
4 มี.ค. 56)
ระยะเวลา 1 ปี
1. กระเทียมที่นาเข้าจากต่างประเทศ ปริมาณตั้งแต่ 2 เมตริกตัน
2. ข้าวเปลือกหรือข้าวสาร หรือทัง้ สองอย่างรวมกัน ปริมาณตั้งแต่ 15 เมตริกตัน ถัดจากวันประกาศ
3. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปริมาณตั้งแต่ 50 เมตริกตัน
4. มันเส้น ปริมาณตั้งแต่ 15 เมตริกตัน

การกาหนดราคาและ
หลักเกณฑ์เงือ่ นไขในการ
จาหน่ายน้าตาลทราย ปี
2556

น้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์
น้าตาลทรายขาว เกรด 1, 2
น้าตาลทรายขาว เกรด 3

ณ โรงงาน
1,070.00 บาท
1,016.50 บาท
1,016.50 บาท

ณ สถานที่ผู้จาหน่ายส่ง
1,104.75 บาท
1,051.25 บาท
1,038.00 บาท

28 ม.ค. 56
(ราชกิจจานุเบกษา
4 มี.ค. 56)
ระยะเวลา 1 ปี
ถัดจากวันประกาศ

.

การแสดงราคารับซื้อสินค้า
เกษตร ปี 2556

เพื่อให้เกษตรกรได้เปรียบเทียบและมิให้ถูกเอาเปรียบ ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ซื้อ
สินค้าเกษตรเพื่อผลิตหรือจาหน่าย ปิดป้ายแสดงชื่อและราคารับซื้อสินค้า
เกษตรสาคัญ เช่น ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หัวมันสาปะหลัง มันเส้น
ลาไย ลิ้นจี่ กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ ไข่ไก่ เป็นต้น

28 ม.ค. 56
(ราชกิจจานุเบกษา
4 มี.ค. 56)
ระยะเวลา 1 ปี
ถัดจากวันประกาศ

การกาหนดหลักเกณฑ์
เงื่อนไขการรับซื้อ และการ
แสดงราคารับซื้อหัวมัน
สาปะหลังสดตามเปอร์เซ็นต์
เชื้อแป้ง ปี 2556

ผู้ประกอบการลานมัน โรงแป้ง ต้องระบุเปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งที่รับซื้อให้ชัดเจน
พร้อมทั้งแสดงราคารับซื้อ อัตราปรับเพิ่มลดราคาตามเปอร์เซ็นต์เชื้อแป้ง
เพื่อให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมอยู่บนพื้นฐานเดียวกับโครงการ
แทรกแซงตลาดมันสาปะหลังปี 2555/56

28 ม.ค. 56
(ราชกิจจานุเบกษา
4 มี.ค. 56)
ระยะเวลา 1 ปี
ถัดจากวันประกาศ

กาหนดอัตราบารุงสถาบัน
ชาวไร่อ้อยฤดูการผลิตปี
2555/2556

สาหรับในเขตพื้นที่ปลูกอ้อยในเขตภาคเหนือ กาหนดดังนี้

8 ก.พ. 56
(ราชกิจจานุเบกษา
8 มี.ค. 56)

สถาบันชาวไร่อ้อย
สมาคมชาวไร่อ้อยลูกพระยาพิชัย (อุตรดิตถ์)
สมาคมชาวไร่อ้อยสี่แคว (นครสวรรค์/กาแพงเพชร/พิษณุโลก)
สมาคมชาวไร่อ้อยเขลางค์นคร (ลาปาง)
สมาคมชาวไร่อ้อยเขต 11 (นครสวรรค์)
สมาคมชาวไร่อ้อยเพชรบูรณ์ (เพชรบูรณ์/พิษณุโลก)
สมาคมชาวไร่อ้อยเขต 6 (กาแพงเพชร/พิษณุโลก/นครสวรรค์)
สมาคมชาวไร่อ้อยพิษณุโลก – พิจิตร (พิษณุโลก/พิจิตร)

อัตรา (บาท/ตัน)
3
2-3
งดเก็บ
3
3
2
3
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การกาหนดชนิดและ
เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน โดยในเขตภาคเหนือ
ปริมาณน้าตาลทรายให้
เป็นดังนี้
หน่วย : กระสอบ (100 กก./กระสอบ)
โรงงานน้าตาลผลิต ปี
2555/2556 (บัญชีจัดสรร
ล้ ำ ดั บ
โรงงำน/บริ ษั ท
โควตำ ก.
โควตำ ข.
โควตำ ค.
ขั้นต้น ฉบับปรับปรุง)
1 บจ. น้ำตำลทิพย์ก้ำแพงเพชร
294,901
98,300
792,759
2

บจ. น้ำตำลทิพย์สโุ ขทัย

351,357

117,119

944,524

3

บจ. น้ำตำลไทยเอกลักษณ์

495,260

165,087

1,331,365

4

บจ. น้ำตำลทรำยก้ำแพงเพชร

234,327

78,109

629,921

5

บจ. รวมผลอุตสำหกรรมนครสวรรค์

425,070

141,690

1,142,679

6

บจ. น้ำตำลนครเพชร

803,500

267,833

2,159,983

7

บจ. เกษตรไทยอุตสำหกรรมน้ำตำล

1,470,425

490,142

3,952,819

8

บจ. น้ำตำลพิษ ณุโลก

406,056

135,352

1,091,566

9

บจ. ไทยรุง่ เรืองอุตสำหกรรม

917,562

305,854

2,466,605

10

บจ. อุตสำหกรรมน้ำตำลบ้ำนไร่

835,515

278,505

2,246,045

6,233,973

2,077,991

16,758,266

รวมภำคเหนื อ

11 ก.พ. 56
(ราชกิจจานุเบกษา
14 มี.ค. 56)

การกาหนดราคาอ้อยขั้นต้น ในอัตราเมตริกตันละ 950 บาท ระดับความหวาน 10 ซี.ซี.เอส. อัตราการขึ้น/
ฤดูการผลิตปี 2555/2556 ลง ของราคาอ้อยเท่ากับ 57 บาท ต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. ต่อเมตริกตัน

12 ก.พ. 56
(สรุปมติที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี)

การกาหนดราคาอ้อยขั้นต้น เมตริกตันละ 950 บาท ระดับความหวาน 10 ซี.ซี.เอส. และอัตราการขึ้น/ลง
ฤดูการผลิตปี 2555/2556 ของราคาอ้อยเท่ากับ 57 บาท ต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. ต่อเมตริกตัน

6 มี.ค. 56
(ราชกิจจานุเบกษา
27 มี.ค. 56)

กาหนดท้องที่หรือเขต
ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า
ถั่วเขียว สาหรับส่งไป
ต่างประเทศ พ.ศ. 2556

3 พ.ค. 56
(ราชกิจจานุเบกษา
10 มิ.ย. 56)

เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน สาหรับในเขตพื้นที่
ภาคเหนือกาหนดไว้ ดังนี้
1. อาเภอเมือง อาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
2. อาเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
3. อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
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ปริมาณน้าตาลทรายให้
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สาระสาคัญ

วันที่ประกาศ

เพื่อให้การผลิตน้าตาลทรายสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและเกิดความเป็น 3 มิ.ย. 56
ธรรมระหว่างโรงงานน้าตาล เนื่องจากปริมาณอ้อยเปลี่ยนแปลงไปจากการ
(ราชกิจจานุเบกษา
ประมาณการเดิม โดยในเขตภาคเหนือมีดังนี้
30 เม.ย. 56)
หน่วย : กระสอบ (100 กก./กระสอบ)
ล้ ำ ดั บ

โรงงำน/บริ ษั ท

โควตำ ก.

โควตำ ข.

โควตำ ค.

1

บจ. น้ำตำลทิพย์ก้ำแพงเพชร

2

บจ. น้ำตำลทิพย์สโุ ขทัย

216,750

98,300

468,260

363,491

117,119

3

833,009

บจ. น้ำตำลไทยเอกลักษณ์

546,690

165,087

1,263,903

4

บจ. น้ำตำลทรำยก้ำแพงเพชร

259,146

78,109

599,270

5

บจ. รวมผลอุตสำหกรรมนครสวรรค์

404,439

141,690

915,471

6

บจ. น้ำตำลนครเพชร

938,394

267,833

2,185,028

7

บจ. เกษตรไทยอุตสำหกรรมน้ำตำล

1,533,036

490,142

3,517,052

8

บจ. น้ำตำลพิษ ณุโลก

441,796

135,352

1,019,455

9

บจ. ไทยรุง่ เรืองอุตสำหกรรม

1,242,492

305,854

2,941,886

10

บจ. อุตสำหกรรมน้ำตำลบ้ำนไร่

843,356

278,505

1,925,939

รวมภำคเหนื อ

6,789,590

2,077,991

15,669,274

รวมทั งประเทศ

25,000,000

8,000,000

57,347,334

ขยายระยะเวลาการนาเข้า คณะรัฐมนตรีมีมติขยายระยะเวลาการนาเข้าของผู้นาเข้าทั่วไป ภายใต้ AFTA
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2556 และโครงการ Contract Farming ตาม ACMECS ออกไปอีก 1 เดือน จาก
เดือนมีนาคม-กรกฎาคม 2556 เป็นเดือนมีนาคม-สิงหาคม 2556 หลังจาก
กัมพูชาเรียกร้อง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากผลผลิตในประเทศกาลังออกสู่
ตลาดมาก

4 มิ.ย. 56
(สรุปมติที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี)

การจัดสรรปริมาณอ้อย
ในส่วนของเขตพื้นที่ภาคเหนือ มีดังนี้
ขั้นต้น ประจาฤดูการผลิตปี
2556/2557 (บัญชีจัดสรร
ขั้นต้น)
โรงงำน/บริ ษั ท

10 มิ.ย. 56
(ราชกิจจานุเบกษา
11 ก.ค. 56)

บจ. น้ำตำลทิพย์ก้ำแพงเพชร
บจ. น้ำตำลทิพย์สโุ ขทัย
บจ. น้ำตำลไทยเอกลักษณ์
บจ. น้ำตำลทรำยก้ำแพงเพชร
บจ. เกษตรไทยอุตสำหกรรมน้ำตำล
บจ. น้ำตำลนครเพชร
บจ. เกษตรไทยอุตสำหกรรมน้ำตำล
บจ. น้ำตำลพิษ ณุโลก
บจ. ไทยรุง่ เรืองอุตสำหกรรม
บจ. อุตสำหกรรมน้ำตำลบ้ำนไร่
รวมภำคเหนื อ
รวมทั งประเทศ

ปริ ม ำณอ้ อ ยจั ด สรร (ตั น )
558,000
1,388,000
2,257,000
1,192,000
2,093,000
4,146,000
6,743,000
2,073,000
4,500,000
3,612,000
28,562,000
102,300,000
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ปรับลดราคารับจานา

เพื่อมิให้ปริมาณและวงเงินการรับจานาข้าว ปี 2555/56 เกินกว่ากรอบที่
คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ จึงเสนอแนวทางดังนี้
1. ปรับลดราคารับจานาข้าวเปลือกเจ้า 5% เหลือตันละ 12,000 บาท
2. จากัดวงเงินรับจานาไม่เกิน 500,000 บาท/ครัวเรือน

18 มิ.ย. 56
(สรุปมติที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี)

โครงการรับจานา
ข้าวเปลือก ปีการผลิต
2555/56

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
2 ก.ค. 56
1. ให้คงราคารับจานาข้าวเปลือกโครงการรับจานาข้าวเปลือก ปี
(สรุปผลการประชุม
2555/56 ณ ความชื้น 15% ไว้เท่าเดิมคือ ข้าวเปลือกเจ้า 100%
คณะรัฐมนตรี)
ตันละ 15,000 บาท ข้าวเปลือกเหนียว 10% เมล็ดยาว ตันละ
16,000 บาท โดยจะรับจานาข้าวเปลือกจากเกษตรกรในปริมาณไม่
เกินที่ระบุไว้ในใบรับรองเกษตรกร และวงเงินรับจานารายละไม่เกิน
500,000 บาท/รอบ
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกข้าว (Zoning) รวมทั้งประเทศ
43.9 ล้านไร่ และเพิ่มรายได้ให้ชาวนา โดยให้มีผลผลิตเฉลี่ยในเขต
ชลประทาน 700 กิโลกรัมต่อไร่ขึ้นไป นอกเขตชลประทานแต่อยู่ใน
เขต Zoning ประมาณ 500 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์จะสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ ปัจจัยอื่นๆ และจะดาเนินการ
ปรับระบบการปลูกข้าวปีละไม่ต่ากว่า 5 แสนไร่

โครงการป้องกันแก้ไข
ปัญหาลาไย ปี 2556

เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาราคาลาไยที่อาจตกต่าในแหล่งผลิตภาคเหนือ 7
จังหวัด โดยอนุมัติเงินจ่ายขาด 169.1 ล้านบาท ดังนี้
1. วงเงิน 91.0 ล้านบาท ดาเนินการกระจายลาไยออกนอกแหล่งผลิต
ปริมาณเป้าหมาย 36,420 ตัน
2. วงเงิน 56.0 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมการแปรรูป
3. วงเงิน 7.4 ล้านบาท เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภคใน
ประเทศ และวงเงิน 12.0 ล้านบาท สาหรับต่างประเทศ
4. วงเงิน 2.7 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการ

11 ก.ค. 56
(สรุปผลการประชุม
คณะกรรมการ
นโยบายและ
มาตรการช่วยเหลือ
เกษตรกร)

โครงการประกันภัย
ข้าวนาปี ปีการผลิต 2556

คณะรัฐมนตรีอนุมัติวงเงิน 494.9 ล้านบาท เพื่อให้ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร นาไปดาเนินการ โดยมีหลักการดังนี้
1. เกิดความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ได้แก่ อุทกภัย ฝนทิ้งช่วง ลมพายุ
อากาศหนาว ลูกเห็บ และอัคคีภัย รวมทั้งภัยศัตรูพืชและโรคระบาด
2. เบี้ยประกันภัยมี 5 อัตรา ต่างกันตามระดับความเสี่ยงของ 5 พื้นที่
(เกษตรกรจ่ายค่าเบี้ยประกันภัย 60 - 100 บาท/ไร่ รัฐอุดหนุน 69.97 410.39 บาท/ไร่)
3. วงเงินความคุ้มครอง 1,111 บาท/ไร่ สาหรับกรณีภัยธรรมชาติ และ
555 บาท/ไร่ สาหรับภัยศัตรูพืชและโรคระบาด
4. พื้นที่เป้าหมายรวมทั่วประเทศ 1.5 ล้านไร่

20 ส.ค. 56
(สรุปผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี)
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มาตรการแทรกแซงตลาด
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี
2556/2557

สรุปได้ดังนี้

การจัดสรรปริมาณอ้อยขั้น
สุดท้าย ประจาฤดูการผลิต
ปี 2556/2557 (บัญชี
จัดสรรขั้นสุดท้าย)

เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง เนื่องจากปริมาณอ้อยเปลี่ยนแปลง
ไปจากที่ได้ประมาณการไว้ โดยโรงงานน้าตาลทรายในภาคเหนือ ได้รับการ
จัดสรรดังนี้

1. กรอบวงเงินงบประมาณไม่เกิน 1,907.25 ล้านบาท
2. ให้ผู้รวบรวมในพื้นที่รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ด ความชื้น 14.5%
กิโลกรัมละ 9 บาท (ความชื้น 30% กิโลกรัมละ 7 บาท) จากเกษตรกรตาม
ใบรับรองเกษตรกร รายละไม่เกิน 25 ตัน ระยะเวลาดาเนินการเดือน
กันยายน – ธันวาคม 2556

โรงงาน/บริษั ท
บจ. น้าตาลทิพย์กาแพงเพชร
บจ. น้าตาลทิพย์สโุ ขทัย
บจ. น้าตาลไทยเอกลักษณ์
บจ. น้าตาลทรายกาแพงเพชร
บมจ. เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล
ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น
บจ. น้าตาลนครเพชร
บมจ. เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล
ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น
บจ. น้าตาลพิษ ณุโลก
บจ. ไทยรุง่ เรืองอุตสาหกรรม
บจ. อุตสาหกรรมน้าตาลบ้านไร่
รวมภาคเหนื อ
รวมทั้ ง ประเทศ

3 ก.ย. 56
(สรุปผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี))

17 ก.ย. 56
(ราชกิจจานุเบกษา
13 พ.ย. 56)

ปริม าณอ้ อ ยจั ด สรร (ตั น )
1,800,000
1,800,000
2,094,000
1,106,000
1,943,000
3,848,000
6,258,000
1,924,000
4,177,000
3,536,000
28,486,000
103,820,420

อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม
ตามมาตรการแทรกแซง
ตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี
2556/2557

เพื่อให้สอดคล้องกับจานวนเกษตรกรที่มีสิทธิเพิ่มขึ้นประมาณ 245,000 ราย
1 ต.ค. 56
โดยรับซื้อข้าวโพดเมล็ดจากเกษตรกรในราคากิโลกรัมละ 7 บาท ณ ความชื้น (สรุปผลการประชุม
30% และ กก.ละ 9.00 บาท ณ ความชื้น 14.5% ซึ่งเพิ่มจากเป้าหมายเดิม 1 คณะรัฐมนตรี))
ล้านตันเมล็ด วงเงิน 1,500 ล้านบาท เป็น 1.875 ล้านตันเมล็ด วงเงิน
1,312.50 ล้านบาท

กาหนดราคาอ้อยขั้นต้น
ฤดูการผลิตปี 2556/2557

อัตราเมตริกตันละ 900 บาท ณ ระดับความหวาน 10 ซี.ซี.เอส. และอัตราการ
ขึ้น/ลง ของราคาอ้อยเท่ากับ 54 บาท ต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. ต่อเมตริกตัน

25 พ.ย. 56
(สรุปผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี)
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การอนุญาตให้ส่งผลิตภัณฑ์ ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2557 ให้ผู้ขออนุญาต ส่งออกผลิตภัณฑ์ 9 ธ.ค. 56
มันสาปะหลังออกไปนอก
มันสาปะหลังตามปริมาณที่มีอยู่ในความครอบครองในเดือนก่อนหน้าที่จะ
(ราชกิจจานุเบกษา
ราชอาณาจักร ปี 2557
ส่งออก จากการตรวจสอบปริมาณของกรมการค้าต่างประเทศในอัตราส่วน 1 : 20 ธ.ค. 56)
2 (ปริมาณผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังที่มีอยู่ในความครอบครอง 1 ส่วน ส่งออกได้
2 ส่วน) โดยหากมีความประสงค์จะส่งออกเกินกว่าอัตราส่วนที่กาหนด ต้อง
จัดหาผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังมาไว้ในความครอบครองให้ครบปริมาณตามส่วน
ที่ขอส่งออกเกินให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน

