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ลำดับเหตุกำรณ์สำคัญทำงเศรษฐกิจและกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับภำคเหนือ ปี 2555
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ด้านเศรษฐกิจ

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ผล
การประชุมร่วมภาครัฐและ
เอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาค ครั้งที่
1/2555

ในโครงการต่อไปนี้

วัวันนทีที่ป่ประกาศ
วันที่ประกาศ
ระกาศ

15 ม.ค. 55
1. พัฒนาโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ประกอบด้วย 1) เร่งรัด (สรุปมติที่ประชุม
การดาเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ 2) ศึกษา คณะรัฐมนตรี)
และสารวจเส้นทางการสร้างถนน Motorway เส้นทางเชียงใหม่-เชียงราย
3) เร่งรัดการดาเนินโครงการรถไฟทางคู่ภาคเหนือให้แล้วเสร็จทั้งระบบในปี
2560 4) พิจารณาเพิม่ เส้นทาง เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ
2. ส่งเสริมการค้าและการลงทุน ได้แก่ 1) ยกระดับจุดผ่อนปรนภาคเหนือ
ตอนบนเป็นด่านถาวร 3 จุด 2) เร่งรัดการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
อ.แม่สาย จ.เชียงราย
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ ประกอบด้วย 1) โครงการ Year of
MICE ในปี 2556 2) เร่งรัดแผนบริหารจัดการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ 3) จัดระบบขนส่งมวลชนในเขตผังเมืองรวม 4)
การส่งเสริมให้มีการอบรมภาษาทีส่ าม 5) จัดทาปฏิทินท่องเที่ยวภูมภิ าคที่มี
การเชื่อมโยงกิจกรรมท่องเที่ยวหลักและเมืองท่องเที่ยวรอง
4. บริหารจัดการทรัพยากรน้า ได้แก่ 1) สร้างฝายชะลอน้าแบบบูรณาการ
เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นทีล่ ุ่มน้ายม 2) บริหารจัดการน้าเพื่อ
การเกษตรและป้องกันน้าท่วมอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ
5. พัฒนาตลาดทุนไทย โดย 1) พิจารณาเพิ่มข้อกาหนด “เรื่องการยกเว้น
การหักภาษี ณ ที่จ่ายเงินปันผล ดอกเบี้ย ให้กับบริษัทและกองทุนทีล่ งทุน
ข้ามชาติ (Offshore Holding Company and Funds)” ใน “อนุสญ
ั ญา
ภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์” และ
“อนุสัญญาภาษีซอ้ นระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว” 2) โครงการ “การเงินขั้นพื้นฐานเพือ่ ผู้ประกอบการและ
ประชาชนภาคเหนือตอนบน” 3) ส่งเสริมให้ตลาดทุนเป็นกลไกหลักในการ
ระดมเงินทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
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ด้านการเงิน
ธนาคารออมสินเปิด
สานักงานสาขาบ้านโฮ่ง

ตั้งอยู่เลขที่ 115/1 หมู่ที่ 1 บ้านห้วยกาน ตาบลบ้านโฮ่ง อาเภอบ้านโฮ่ง
จังหวัดลาพูน

8 ธ.ค. 54
(ราชกิจจานุเบกษา
23 ก.พ. 55)

ธนาคารออมสินเปิด
สานักงานสาขาแม่อาย

ตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่ที่ 7 ตาบลแม่อาย อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

9 ธ.ค. 54
(ราชกิจจานุเบกษา
23 ก.พ. 55)

ธนาคารออมสินเปิด
สานักงานสาขา
มหาวิทยาลัยพะเยา

ตั้งอยู่เลขที่ 211, 211/1 หมู่ที่ 16 ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยา

6 มิ.ย. 55
(ราชกิจจานุเบกษา
6 ก.ย. 55)
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ด้านการใช้จา่ ยภาครัฐ
ครม. เห็นชอบโครงการใน
พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน จานวน 18
โครงการ วงเงิน 794.7
ล้านบาท

จังหวัด

โครงการ

งบประมาณ
(ลบ.)

1. เชียงใหม่

ก่อสร้างทางตัดใหม่ (Missing Link) ทางหลวง
หมายเลข 107-บรรจบทางหลวงหมายเลข 1001

100.0

2. ลาพูน

1) ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วมลุ่มน้าลี้ เพื่อแก้ไข
ปัญหาในพื้นที่ 3 อาเภอ (อาเภอลี้ บ้านโฮ่ง และเวียง
หนองล่อง)
2) ปรับปรุงสภาพและขุดลอกเส้นทางน้าลาเหมือง
ร่องส้าว และ ลาเหมืองแม่ยาก ภายใต้โครงการ
ป้องกันน้าท่วมนิคมฯ ภาคเหนือ และโรงงานใกล้เคียง
1) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน
และการท่องเที่ยว
2) พัฒนาโครงข่ายสายทางคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน
และยกระดับคุณภาพชีวิต การเกษตร และการท่องเที่ยว
1) ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้าพร้อมระบบกระจายน้า
สนับสนุน โครงการหลวงแม่สลอง
2) บูรณะลาดยางพร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายแยก
ทางหลวงหมายเลข 1207 – บ้านห้วยปลากั้ง ตาบล
ริมกก อาเภอเมือง
3) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้าห้วยไม้ยาพร้อมระบบ
ส่งน้า บ้านไม้ยา หมู่ที่ 7 ตาบลไม้ยา อาเภอพญาเม็งราย
4) ปรับปรุงซ่อมแซมฝ่ายน้าล้นแม่ลาว บ้านหัวเวียง
ตาบลเวียง อาเภอเวียงป่าเป้า
การแก้ไขและปรับปรุงทางเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และเศรษฐกิจ
1) ชาวแพร่ร้อยใจปฏิบัติบูชาทุกภาคส่วนอาสาสร้างฝาย
ถวายในหลวงแบบบูรณาการ
2) บูรณาการในการบริหารจัดการ บรรเทาการเกิด
อุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้าแม่สอง (สาขาแม่นายม)
้
3) ก่อสร้างสถานีสบู น้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้า
บ้านร่องบอน ตาบลปากกาง อาเภอลอง
4) ก่อสร้างสถานีสบู น้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้า
บ้านม่อน ตาบลเวียงต้า อาเภอลอง
5) ก่อสร้างสถานีสบู น้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้า
บ้านร่องเสียว ตาบลน้าชา อาเภอสูงเม่น
1) ผันน้า น้ามุ่น – ห้วยส้มป่อย ตาบลในเมือง
อาเภอเมือง (12) วงเงิน ล้านบาท และ (13) จังหวัด
ลาปาง วงเงิน 26.071 ล้านบาท
2) ป้องกันอุทกภัยและการกัดเซาะฝั่งแม่น้า

65.0

3. แม่ฮ่องสอน

4. เชียงราย

5. พะเยา
6. แพร่

7. น่าน

8. ลาปาง
รวมทัง้ หมด

พัฒนาศักยภาพศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรงพยาบาลลาปาง เฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา
ระยะที่ 3

35.0
33.0
67.0
15.0
20.0
43.7
22.4
100.0
8.4
26.0
16.0
17.2
26.7
85.3

100.0
794.7

20 มี.ค. 55
(สรุปมติที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี)
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การเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณของเทศบาล
นครเชียงใหม่ วงเงิน 50
ล้านบาท

สาระสาคัญ
จากการก่อสร้างอุทยานการเรียนรู้แห่งใหม่ของเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อ
ดาเนินโครงการใหม่ 4 โครงการ ประกอบด้วย
1. ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนราชดาเนิน ในวงเงิน 14.2 ล้านบาท
2. ปรับปรุงและซ่อมแซมก่อสร้างสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่และ
ลานกีฬาภายในเขตเทศบาล วงเงิน 8.2 ล้านบาท
3. ติดตั้งตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ATC และ
ระบบบันทึกภาพภายในเขตเทศบาล วงเงิน 19.3 ล้านบาท
4. ปรับปรุงภูมิทัศน์ไฟฟ้าแสงสว่างและพัฒนาภูมิทัศน์คูเมือง วงเงิน 4.2
ล้านบาท
รวมวงเงินทั้งสิ้น 45.94 ล้านบาท

วันที่ประกาศ
20 มี.ค. 55
(สรุปมติที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี)
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ให้กาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่าเป็นวันละ 300 บาท เพื่อใช้บังคับแก่นายจ้างและ
ลูกจ้างทุกคนในเขตพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่จังหวัด กาแพงเพชร
เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่
พะเยา แม่ฮ่องสอน ลาปาง ลาพูน สุโขทัย อุทัยธานี และอุตรดิตถ์ โดยมีผลใช้
บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมพ.ศ. 2556 เป็นต้นไป

10 ต.ค. 55
(ราชกิจจานุเบกษา
30 พ.ย. 55)

ด้านแรงงาน
คณะกรรมการค่าจ้าง
กาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่า
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การจัดตั้งสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารอาเภอวชิรบารมี
จังหวัดพิจิตร

ในบริเวณที่ดินตามโฉนดเลขที่ 2205 ตาบลบ้านนา อาเภอวชิรบารมี จังหวัด
พิจิตร เนื้อที่ 5 ไร่

10 ก.พ. 55
(ราชกิจจานุเบกษา
26 ก.พ. 55)

เปิดเส้นทางบินเชียงใหม่
– มาเก๊า

สายการบินแอร์เอเชีย เปิดให้บริการเที่ยวบินเชียงใหม่ – มาเก๊า โดย
เครื่องบินแอร์บัส เอ 320 เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 55

25 พ.ค. 55

เปิดเส้นทางบินกรุงเทพ
(สุวรรณภูมิ) – แพร่

สายการบิน Happy Air เปิดให้บริการเที่ยวบินกรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) – แพร่
โดยเครื่องบิน SAAB 340 B เมือ่ วันที่ 10 สิงหาคม 2555

10 ส.ค. 55
(หนังสือพิมพ์
ธุรกิจภาคเหนือ)

ด้านการคมนาคม

(www.manager.co
.th)
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กาหนดชนิดและปริมาณ
น้าตาลทรายทีใ่ ห้โรงงาน
น้าตาลผลิตในฤดูการผลิต
ปี 2554/2555 (บัญชี
จัดสรรครั้งที่ 2)

คณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทรายให้โรงงานน้าตาลทรายจาหน่ายน้าตาล
ทรายโควตา ก. ในฤดูการผลิตปี 2554/2555 โดยในเขตภาคเหนือ มีดังนี้

29 ธ.ค. 54
(ราชกิจจานุเบกษา
3 ก.พ. 55)

กาหนดท้องที่หรือเขต
ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า
ผลิตภัณฑ์มนั สาปะหลัง
สาหรับส่งไปต่างประเทศ
พ.ศ. 2555

20 ม.ค. 55
สานักงานมาตรฐานสินค้ากาหนดท้องที่หรือเขตตรวจสอบมาตรฐานสินค้า
ผลิตภัณฑ์มันสาปะหลัง สาหรับส่งไปต่างประเทศ พ.ศ. 2555 เพื่อให้เหมาะสม (ราชกิจจานุเบกษา
และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยในเขตภาคเหนือกาหนดไว้ ดังนี้ 7 ก.พ. 55)

ด้านการเกษตร

1. จังหวัดกาแพงเพชร
2. อาเภอตากฟ้า อาเภอพยุหะคีรี อาเภอตาคลี อาเภอหนองบัว อาเภอ
ท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
3. อาเภอวิเชียรบุรี อาเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
4. อาเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
มีผลตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

การควบคุมการขนย้าย
ข้าวเปลือก ข้าวสาร แจ้ง
ปริมาณ สถานที่เก็บและ
จัดทาบัญชีคุมสินค้า
ข้าวเปลือก ข้าวสาร ปี
2555

1. ห้ามขนย้ายข้าวเปลือก ปริมาณ 5 เมตริกตันขึ้นไป/ต่อครั้ง เข้าหรือออก
จากจังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ น่าน พะเยา เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน
และตาก

1 ก.พ. 55
(ราชกิจจานุเบกษา
8 มี.ค. 55)
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2. ให้ผู้ครอบครองข้าวเปลือกหรือข้าวสาร ปริมาณตั้งแต่ 15 เมตริกตันขึ้นไป
แจ้งชนิด ปริมาณ การซื้อ การได้มา การจาหน่าย การแปรสภาพ ปริมาณ
คงเหลือ สถานที่เก็บ ณ สิ้นเดือนมกราคม 2555 ภายใน 7 วันทาการ โดยแจ้ง
เป็นประจาทุกเดือนๆ ละ 2 งวด คือ งวดที่ 1 สาหรับวันที่ 1 - 15 ภายใน 3
วันทาการ และงวดที่ 2 สาหรับวันที่ 16 ถึงวันสิ้นเดือนภายใน 3 วันทาการ
ตั้งแต่งวดที่หนึ่งของเดือนกุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป
3. ให้ผู้ครอบครองข้าวเปลือก ข้าวสาร จัดทาบัญชีคุมสินค้า แสดงชนิดปริมาณ
การซื้อ การได้มา การจาหน่าย การแปรสภาพ ปริมาณคงเหลือ ชื่อและที่อยู่ของ
ผู้ซื้อหรือผู้รับ เป็นรายวันภายใน 3 วันตั้งแต่วันที่ได้ซื้อ รับเข้ามา แปรสภาพ
จาหน่ายไปแต่ละครั้ง และเก็บบัญชีพร้อมหลักฐาน ให้เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบได้ทุก
เวลา
การแสดงราคารับซื้อสินค้า
เกษตร ปี 2555

1. ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินค้าเกษตร ปิดป้ายแสดงชื่อและราคารับซื้อ ณ สถานที่
ที่รับซื้อ หรือบริเวณใกล้เคียง
2. ให้แสดงรายละเอียดการหักลดน้าหนัก ความชื้น สิ่งเจือปน หรือรายการ
อื่นใดจากราคาที่รับซื้อ ไว้ให้ชัดเจนและครบถ้วน

1 ก.พ. 55
(ราชกิจจานุเบกษา
8 มี.ค. 55)

3. สินค้าที่ต้องแสดงราคา ได้แก่ กระเทียม กุ้งก้ามกราม กุ้งกุลาดา กุง้ ขาว
ไก่เนื้อ ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวฟ่าง ขิง ไข่ไก่ ไข่เป็ด เงาะ ถั่วเขียว
ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ทุเรียน น้ายางสด ยางแผ่นดิบ เศษยาง เนื้อมะพร้าวแห้ง
มะพร้าวผลแห้ง ผลปาล์มน้ามัน มะนาว มะม่วง มังคุด มันฝรั่ง เมล็ดกาแฟ
เมล็ดทานตะวัน ลองกอง ลาไย ลิน้ จี่ ส้ม สับปะรด หอมแดง หอมหัวใหญ่
หัวมันสาปะหลังสด มันเส้น
การกาหนดราคาและ
หลักเกณฑ์เงื่อนไขในการ
จาหน่ายน้าตาลทราย ปี
2555

น้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์
น้าตาลทรายขาว เกรด 1, 2
น้าตาลทรายขาว เกรด 3

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

ณ สถานที่จาหน่าย
1,104.75 บาท
1,051.25 บาท
1,038.00 บาท

การควบคุมการขนย้าย
ห้ามขนย้าย
สินค้าพืชและสัตว์ ปี 2555 1. กระเทียมนาเข้าจากต่างประเทศ ปริมาณครั้งละตั้งแต่ 400 กิโลกรัมขึ้นไป
เข้าหรือออกจากจังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ น่าน พะเยา เชียงราย เชียงใหม่
ลาพูน แม่ฮ่องสอน ตาก และนครสวรรค์
2. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปริมาณครั้งละตั้งแต่10 เมริกตันขึ้นไป เข้าหรือออกจาก
จังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ น่าน พะเยา เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮอ่ งสอน และตาก

1 ก.พ. 55
(ราชกิจจานุเบกษา
8 มี.ค. 55)
ระยะเวลา 1 ปี
นับจากวันประกาศ

1 ก.พ. 55
(ราชกิจจานุเบกษา
8 มี.ค. 55)
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เรื่อง
การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ
และจัดทาบัญชีคุมสินค้า ปี
2555

การออกหนังสือรับรอง
แสดงการได้รับสิทธิชาระ
ภาษีภายใต้องค์การการค้า
โลก (WTO)
การออกหนังสือรับรอง
แสดงการได้รับสิทธิในการ
ยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือ
บางส่วน ตามความตกลง
หุ้นส่วนเศรษฐกิจ ไทย –
นิวซีแลนด์

สาระสาคัญ
สินค้า

ปริมาณตั้งแต่

วันที่ประกาศ
รายละเอียดเพิ่มเติม

กระเทียมที่นาเข้า
จากต่างประเทศ

2 เมตริกตัน

- ให้แจ้งภายใน 7 วัน ตั้งแต่วันถัดจาก
วันที่นาเข้า
- กรณีที่มีการครอบครองภายหลังวัน
ประกาศ ให้แจ้งภายใน 15 วัน ตั้งแต่
วันที่มีการครอบครอง เกินปริมาณที่
กาหนด

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

50 เมตริกตัน

- ให้แจ้ง ณ วันสิ้นเดือน เป็นประจาทุก
เดือน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
โดยให้เริ่มแจ้งตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์
2555
- กรณีที่มีการครอบครองภายหลังวัน
ประกาศให้แจ้งภายใน 10 วัน ตั้งแต่
วันที่มีการครอบครองเกินปริมาณที่
กาหนด

มันเส้น

15 เมตริกตัน

- ให้แจ้ง ณ วันสิ้นเดือน เป็นประจาทุก
เดือนภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
โดยให้เริ่มแจ้งตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์
2555
- กรณีที่มีการครอบครองภายหลังวัน
ประกาศให้แจ้งภายใน 10 วัน ตั้งแต่
วันที่มีการครอบครองเกินปริมาณที่
กาหนด

1 ก.พ. 55
(ราชกิจจานุเบกษา
8 มี.ค. 55)
ระยะเวลา 1 ปี
นับจากวันประกาศ

ลาไยแห้งปริมาณรวมไม่เกินปีละ 8 เมตริกตัน กระเทียมปริมาณรวมไม่เกินปีละ 20 ก.พ. 55
65 เมตริกตัน โดยสินค้าลาไยแห้งและกระเทียมต้องมีถิ่นกาเนิดและส่งมาจาก (ราชกิจจานุเบกษา
ประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2 มี.ค. 55)
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555
สินค้า
มันฝรัง่
หอมหัวใหญ่
เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่

2555
42.49 ตัน
51.36 ตัน
0.443 ตัน

2556
44.62 ตัน
53.93 ตัน
0.465 ตัน

2557
46.85 ตัน
56.62 ตัน
0.489 ตัน

การกาหนดราคาอ้อยขั้นต้น เมตริกตันละ 1,000 บาท ระดับความหวาน 10 ซี.ซี.เอส. และอัตราการขึ้น/ลง
ฤดูการผลิตปี 2554/2555 ของราคาอ้อยเท่ากับ 60 บาท ต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. ต่อเมตริกตัน

20 ก.พ. 55
(ราชกิจจานุเบกษา
2 มี.ค. 55)

20 ก.พ. 55
(ราชกิจจานุเบกษา
2 มี.ค. 55)
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สาระสาคัญ

วันที่ประกาศ

มาตรการรับจานา
1. กาหนดชนิดและราคารับจานาข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 ณ ความชื้นไม่เกิน
ข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 15 % ดังนี้
1) ข้าวเปลือกเจ้า 100%
ข้าวเปลือกเจ้า 5%
ข้าวเปลือกเจ้า 10%
ข้าวเปลือกเจ้า 15 %
ข้าวเปลือกเจ้า 25 %

ตันละ 15,000 บาท
ตันละ 14,800 บาท
ตันละ 14,600 บาท
ตันละ 14,200 บาท
ตันละ 13,800 บาท

2) ข้าวเปลือกปทุมธานี 1 (42 กรัม)
ตันละ 16,000 บาท
3) ข้าวเปลือกเหนียว 10% เมล็ดยาว
ตันละ 16,000 บาท
ข้าวเปลือกเหนียว 10% เมล็ดสั้น
ตันละ 15,000 บาท
2. ไม่จากัดปริมาณรับจานา
3. ปริมาณจานาของเกษตรกรแต่ละราย คานวณตามพืน้ ที่เพาะปลูกผลผลิต
เฉลี่ยรายจังหวัดและผลผลิตรวมของเกษตรกร กรณีผลผลิตของเกษตรกรสูง
กว่าปริมาณผลผลิตเฉลี่ย ให้ปรับเพิ่มได้อกี ไม่เกิน 20% (ณ ความชื้น 15%)
4. ข้าวทุกพันธุ์เข้าร่วมโครงการฯ ได้
5. ระยะเวลา
5.1 ระยะเวลาเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว
กิจกรรม
การปลูก
การเก็บเกี่ยว
การขึ้นทะเบียน
การประชาคม
การออกใบรับรอง

ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ
1 พฤศจิกายน 2554 – 30 เมษายน 2555
1 กุมภาพันธ์ – 31 สิงหาคม 2555
4 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2555
20 มกราคม – 15 มิถนุ ายน 2555
20 มกราคม – 30 มิถนุ ายน 2555

5.2 ระยะเวลาดาเนินการรับจานา 1 มีนาคม – 15 กันยายน 2555
ระยะเวลาไถ่ถอน 4 เดือน นับถัดจากเดือนที่รับจานา ระยะเวลาโครงการ
มีนาคม 2555 – มกราคม 2556
6. ให้รับจานาเฉพาะใบประทวน
7. หลักเกณฑ์
7.1 (1) ต้องมีหนังสือรับรองเกษตรกรจากกรมส่งเสริมการเกษตร
ซึ่งผ่านการทาประชาคม และเกษตรกรลงชื่อรับรองตัวเอง พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่
ผู้ที่ได้รับมอบหมายลงชื่อรับรองด้วย (2) เป็นข้าวเปลือกที่เกษตรกรเพาะปลูก
เองในฤดูการผลิตข้าวนาปรัง ปี 2555 (3) เป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส.
7.2 เกษตรกรสามารถรับจานาข้าวเปลือกได้ในพืน้ ที่จังหวัดของ
ตนเองเท่านั้น ยกเว้นพืน้ ที่ตาบลติดต่อกัน โดยการจานาข้ามเขตของ
เกษตรกรและการจานาข้ามเขตของโรงสี

22 ก.พ. 55
(สรุปมติที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี)
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สาระสาคัญ

วันที่ประกาศ

โครงการแทรกแซงตลาด
มันสาปะหลังปี 2554/55

1. วงเงินไม่เกิน 9,000 ล้านบาท โดยเกษตรกรแต่ละรายกู้เงินจาก (ธ.ก.ส.)
ไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าหัวมันสด ส่วนทีย่ ังไม่ได้ขุดแต่ไม่เกินรายละ
50,000 บาท โดยการประเมินมูลค่าผลผลิตหัวมันสดส่วนที่ยังไม่ขุดให้คานวณ
โดยใช้ราคาจานาตามที่โครงการรับจานามันสาปะหลังกาหนดตามระยะเวลา
ดังนี้
เดือนมีนาคม 2555
ราคากิโลกรัมละ 2.80 บาท
เดือนเมษายน 2555
ราคากิโลกรัมละ 2.85 บาท
เดือนพฤษภาคม 2555
ราคากิโลกรัมละ 2.90 บาท

22 ก.พ. 55
(สรุปมติที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี)

2. ให้เงินกู้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2555 – พฤษภาคม 2555 กาหนดชาระเงินกู้
เสร็จสิ้นภายใน 3 เดือนนับถัดจากเดือนที่รับเงินกู้
การแก้ไขปัญหาหอมแดง
ปี 2554/55

อนุมัติเงินทุนหมุนเวียนจานวน 1,265.0 ล้านบาท ให้ อคส. นาไปรับซื้อ
24 ก.พ. 55
หอมแดงในจังหวัดแหล่งผลิต ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลาพูน เพชรบูรณ์ และ (สรุปมติที่ประชุม
จังหวัดอื่น ๆ ในราคากิโลกรัมละ 15.00 บาท
คชก.)

การช่วยเหลือเกษตรกรที่
ปลูกข้าวนาปี ครั้งที่ 2

1. ให้ขยายระยะเวลาการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ปลูกข้าวตั้งแต่วันที่ 1 28 ก.พ. 55
มีนาคม – 30 เมษายน 2554 ซึ่งเก็บเกี่ยวและขายข้าวแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1
(สรุปมติที่ประชุม
มิถุนายน 2554 – 31 กรกฎาคม 2554 ในอัตราตันละ 1,437 บาท ในวงเงิน คณะรัฐมนตรี)
งบประมาณ 57.94 ล้านบาท ทั้งนี้ ต้องไม่ซ้าซ้อนกับโครงการรับจานา
ข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55
2. ให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปี ปี 2554/55 ใหม่ เป็นครั้งที่ 2 และขอยกเลิก
การใช้สิทธิการช่วยเหลือเยียวยา สามารถใช้สิทธิเข้าร่วมโครงการรับจานา
ข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 ได้ โดยให้กานันหรือผู้ใหญ่บา้ น และ
ตัวเกษตรกรเองรับรองว่าเป็นข้าวที่เกษตรกรเพาะปลูกจริง

การแก้ไขปัญหากระเทียม
ปี 2554/55

ให้ อ.ต.ก. ร่วมกับจังหวัดแหล่งผลิตรับซื้อกระเทียมแห้งคละในราคาเริ่มต้นที่ 16 มี.ค. 55
กิโลกรัมละ 30 บาท และปรับเพิ่มขึ้นตามภาวะตลาด ปริมาณเป้าหมาย
(สรุปมติที่ประชุม
24,000 ตัน ระยะเวลารับซื้อ พฤษภาคม – กรกฎาคม 2555
คชก.)

การป้องกันแก้ไขปัญหา
ลิ้นจี่ ปี 2555

อนุมัติวงเงิน 44.9 ล้านบาท ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมการ
แปรรูปลิ้นจี่ กระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต การประชาสัมพันธ์และ
ส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ และเป็นทุนหมุนเวียนให้แก่สถาบันเกษตรกร
ระยะเวลาดาเนินการ 1 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2555

การออกหนังสือรับรอง
แสดงการได้รับสิทธิชาระ
ภาษีภายใต้องค์การการค้า
โลก (WTO) ปี 2555 2557

สินค้า
หัวพันธุ์มันฝรั่ง
หัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป
หอมหัวใหญ่
เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่

เงื่อนไขการนาเข้า
ไม่จากัดจานวนและช่วงเวลา
ปีละไม่เกิน 36,000 ตัน ภายในช่วง ก.ค. – ธ.ค.
ปีละไม่เกิน 365 ตัน
ปีละไม่เกิน 3.15 ตัน

23 มี.ค. 55
(สรุปมติที่ประชุม
คชก.)

27 มี.ค. 54
(ราชกิจจานุเบกษา
2 พ.ค. 55)
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เรื่อง
กาหนดท้องที่หรือเขต
ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า
ผลิตภัณฑ์มนั สาปะหลัง
สาหรับส่งไปต่างประเทศ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

สาระสาคัญ

วันที่ประกาศ

เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยในเขตภาคเหนือ 5 เม.ย. 55
กาหนดไว้ ดังนี้
(ราชกิจจานุเบกษา
10 พ.ค. 55)
1. จังหวัดกาแพงเพชร
2. อาเภอตากฟ้า อาเภอพยุหะคีรี อาเภอตาคลี อาเภอหนองบัว อาเภอ
ท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
3. อาเภอวิเชียรบุรี อาเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
4. อาเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
มีผลตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

กาหนดให้ข้าวเป็นสินค้าที่ เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และเพื่อประโยชน์ในการส่งออกข้าว จึงปรับปรุง
ต้องขออนุญาตในการ
มาตรการส่งออกข้าวให้มีความชัดเจนและเหมาะสมกับสถานการณ์ส่งออกใน
ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ปัจจุบัน
พ.ศ. 2555

11 เม.ย. 55
(ราชกิจจานุเบกษา
30 เม.ย. 55)
ระยะเวลา 1 ปี
ถัดจากวันประกาศ

การนาเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้ อคส. นาเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชนิดดีจากสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ขององค์การคลังสินค้า
ประชาชนลาว ปริมาณ 30,000 ตัน ในช่วง พฤษภาคม – มิถุนายน 2555
เพื่อจาหน่ายให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายย่อยภายในประเทศ

24 เม.ย. 55
(สรุปมติที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี)

กาหนดชนิดและปริมาณ
น้าตาลทรายทีใ่ ห้โรงงาน
น้าตาลผลิตในฤดูการผลิต
ปี 2554/2555 (บัญชี
จัดสรรครั้งที่ 2)

เพื่อให้การผลิตน้าตาลทรายสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและเกิดความ 24 เม.ย. 55
เป็นธรรมระหว่างโรงงานน้าตาล เนื่องจากปริมาณอ้อยได้เปลีย่ นแปลงไปจาก (ราชกิจจานุเบกษา
ที่ได้ประมาณการไว้
28 มิ.ย. 55)
หน่วย : กระสอบ (100 กก./กระสอบ)
ลาดับ

โรงงาน/บริษทั

โควตา ก.

โควตา ข.

โควตา ค.

1

บจ. นํ้าตาลทิพย์กําแพงเพชร

66,145

27,076

191,807

2

บจ. นํ้าตาลทิพย์สุโขทัย

169,683

136,571

424,933

3

บจ. น้ําตาลไทยเอกลักษณ์

527,560

199,379

1,546,381

4

บจ. น้ําตาลทรายกําแพงเพชร

264,845

89,554

786,852

5

บจ. รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์

465,719

167,602

1,373,519

6

บจ. น้ําตาลนครเพชร

995,718

313,999

2,980,958

7

บจ. เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ําตาล

1,629,871

582,006

4,811,443

8

บจ. น้ําตาลพิษณุโลก

9

บจ. ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม

10

บจ. อุตสาหกรรมน้ําตาลบ้านไร่

419,906

160,996

1,228,528

1,271,311

307,721

3,899,208

913,775

272,040

2,751,755

รวมภาคเหนือ

6,658,388

2,229,868 19,803,575

รวมทัง้ ประเทศ

24,000,000

8,000,000 71,419,018
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เรื่อง
การระบายมันเส้นจาก
สต็อกของรัฐบาล

สาระสาคัญ

วันที่ประกาศ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติ การระบายมันเส้นจากสต็อกของรัฐบาลที่รับจานาไว้ตาม 20 พ.ค. 55
โครงการแทรกแซงตลาดมันสาปะหลัง ปี 2554/55 ให้แก่ผู้ผลิตเอทานอล
(สรุปมติที่ประชุม
ในราคาตันละ 7,316.50 บาท ปริมาณรวมไม่เกิน 65,000 ตัน
คณะรัฐมนตรี)

ขยายระยะเวลารับจานา
1. จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 พ.ค. 55 เป็นวันที่ 30 มิ.ย. 55 ราคารับจานา
มันสาปะหลัง และแผนการ หัวมันสดเชื้อแป้ง 25% กิโลกรัมละ 2.90 บาท
ระบายผลิตภัณฑ์มัน
2. เห็นชอบแผนการระบายมันสาปะหลังเส้นและแป้งมันสาปะหลัง โดย
สาปะหลังตามโครงการ
1) เจรจาขายแบบรัฐต่อรัฐ (G to G)
แทรกแซงตลาดมัน
2) ขายเป็นการทั่วไป
สาปะหลัง ปี 2554/55
3) ขายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET)
4) ขายเป็นกรณีพิเศษ

12 มิ.ย. 55
(สรุปมติที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี)

กาหนดอัตราบารุงสถาบัน
ชาวไร่อ้อยฤดูการผลิตปี
2554/2555

สาหรับในเขตพื้นที่ปลูกอ้อยในเขตภาคเหนือ กาหนดดังนี้

20 มิ.ย. 55

โครงการประกันภัยข้าว
นาปี ปีการผลิต 2555

1. เห็นชอบและอนุมัติงบประมาณ 555.8 ล้านบาท เป็นค่าใช้จา่ ยในการ
อุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัย
2. อัตราเบี้ยประกันภัย 120 บาทต่อไร่ (เกษตรกร 60 บาท/ไร่ รัฐอุดหนุน
60 บาท/ไร่) วงเงินคุ้มครอง 1,111 บาทต่อไร่ หากประสบภัยธรรมชาติ 6
ภัย ได้แก่ อุทกภัย ฝนทิ้งช่วง ลมพายุ อากาศหนาว ลูกเห็บ และอัคคีภัย
รวมถึงภัยศัตรูพืชและโรคระบาด โดยมีวงเงินคุม้ ครอง 555 บาทต่อไร่
3. เกษตรกรผู้เอาประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับค่าสินไหมทดแทน
เพิ่มเติมจากเงินช่วยเหลือจากรัฐ ส่วนเกษตรกรที่ไม่เข้าร่วมโครงการฯ จะ
ได้รับเฉพาะเงินช่วยเหลือจากรัฐเท่านั้น

หลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบตั งิ านโครงการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาลาไย
ปี 2555

สนับสนุนเงินชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ให้แก่สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจ 26 มิ.ย. 55
ชุมชน และผู้เข้าร่วมโครงการที่คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่อง (สรุปผลการ
มาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) เห็นชอบ ที่กู้ยืมเงินจากแหล่ง ประชุม คชก.)
เงินกู้ (ธกส. กรุงไทย และ SME) ใช้ในการแปรรูปลาไยสดเป็นลาไยอบแห้ง
ทั้งเปลือก เป้าหมาย 84,000 ตัน วงเงินกู้ 1,260 ล้านบาท วงเงินชดเชยดอกเบี้ย
37.8 ล้านบาท และการแปรรูปเป็นลาไยอบแห้งเนื้อสีทอง เป้าหมาย 7,050 ตัน
วงเงินกู้ 105.5 ล้านบาท วงเงินชดเชยดอกเบี้ย 3.165 ล้านบาท ระยะเวลา
กู้ยืมไม่เกิน 1 ปี

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
3
4
3
3
2
3

(ราชกิจจานุเบกษา
17 ส.ค. 55)

26 มิ.ย. 55
(สรุปมติที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี)
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เรื่อง
กาหนดท้องที่หรือเขต
ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า
ผลิตภัณฑ์มนั สาปะหลัง
สาหรับส่งไปต่างประเทศ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555

สาระสาคัญ

วันที่ประกาศ

เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยในเขตภาคเหนือ 6 ก.ค. 55
มีดังนี้
(ราชกิจจานุเบกษา
27 ส.ค. 55)
1. จังหวัดกาแพงเพชร
2. อาเภอตากฟ้า อาเภอพยุหะคีรี อาเภอตาคลี อาเภอหนองบัว อาเภอ
ท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
3. อาเภอวิเชียรบุรี อาเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
4. อาเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
มีผลตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

การกาหนดปริมาณอ้อย
ขั้นต้น ประจาฤดูการผลิต
ปี 2555/2556 ให้แก่
โรงงานน้าตาลทราย

กาหนดปริมาณอ้อยให้โรงงานน้าตาลทรายในภาคเหนือ ดังนี้

กาหนดชนิดและปริมาณ
น้าตาลทรายให้โรงงาน
น้าตาลผลิต ปี
2555/2556

ปรับปรุงเพื่อให้การผลิตน้าตาลทรายสอดคล้องกับประมาณอ้อยเข้าหีบจริง
เนื่องจากได้สิ้นสุดการหีบอ้อยแล้ว โดยในเขตภาคเหนือมีดังนี้

โรงงาน/บริษั ท
บจ. น้าตาลทิพย์กาแพงเพชร
บจ. น้าตาลทิพย์สโุ ขทัย
บจ. น้าตาลไทยเอกลักษณ์
บจ. น้าตาลทรายกาแพงเพชร
บจ. รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์
บจ. น้าตาลนครเพชร
บจ. เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้าตาล
บจ. น้าตาลพิษ ณุโลก
บจ. ไทยรุง่ เรืองอุตสาหกรรม
บจ. อุตสาหกรรมน้าตาลบ้านไร่
รวมภาคเหนื อ
รวมทั้ ง ประเทศ

ปริม าณอ้ อ ยจั ด สรรขั้ น ต้ น (ตั น )
ประจ าฤดู ก ารผลิ ต 2555/2556
319,000
1,800,000
2,267,000
1,152,000
2,126,000
3,981,000
6,835,000
2,035,000
4,055,000
3,742,000
28,312,000
99,720,000

หน่วย : กระสอบ (100 กก./กระสอบ)
ล าดั บ

โรงงาน/บริษั ท

โควตา ก.

โควตา ข.

โควตา ค.

1

บจ. น้าตาลทิพย์กาแพงเพชร

72,592

27,076

223,879

2

บจ. น้าตาลทิพย์สโุ ขทัย

236,637

136,571

681,494

3

บจ. น้าตาลไทยเอกลักษณ์

552,818

199,379

1,711,740

4

บจ. น้าตาลทรายกาแพงเพชร

255,785

89,554

794,706

5

บจ. รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์

450,958

167,602

1,391,384

6

บจ. น้าตาลนครเพชร

843,606

313,999

2,602,391

7

บจ. เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้าตาล

1,575,468

582,006

4,864,465

8

บจ. น้าตาลพิษ ณุโลก

473,016

160,996

1,474,244

9

บจ. ไทยรุง่ เรืองอุตสาหกรรม

1,171,922

307,721

3,743,673

10

บจ. อุตสาหกรรมน้าตาลบ้านไร่

892,426

272,040

2,813,120

รวมภาคเหนื อ

6,525,228

2,256,944

20,301,094

รวมทั้ ง ประเทศ

23,000,000 8,000,000

71,512,173

16 ก.ค. 55
(ราชกิจจานุเบกษา
2 ต.ค. 55)

16 ก.ค. 55
(ราชกิจจานุเบกษา
2 ต.ค. 55)
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เรื่อง

สาระสาคัญ

วันที่ประกาศ

กาหนดราคาอ้อยขั้น
สุดท้าย ฤดูการผลิต ปี
2553/2554

11 ก.ย. 55
กาหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายฤดูการผลิตปี 2553/2554 อัตราตันอ้อยละ
1,039.14 บาท ณ ระดับค่าความหวาน 10 ซี.ซี.เอส. โดยกาหนดอัตราขึ้น/ (ราชกิจจานุเบกษา
ลง ของราคาอ้อยเท่ากับ 62.35 บาทต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. และผลตอบแทน 8 ต.ค. 55)
การผลิตและจาหน่ายน้าตาลทรายขั้นสุดท้าย ตันอ้อยละ 445.35 บาท

กาหนดท้องที่หรือเขต
ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า
ผลิตภัณฑ์มนั สาปะหลัง
สาหรับส่งไปต่างประเทศ
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555

เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยในเขตภาคเหนือ 11 ก.ย. 55
(ราชกิจจานุเบกษา
กาหนดไว้ ดังนี้
31 ต.ค. 55)
1. จังหวัดกาแพงเพชร
2. อาเภอตากฟ้า อาเภอพยุหะคีรี อาเภอตาคลี อาเภอหนองบัว อาเภอ
ท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
3. อาเภอวิเชียรบุรี อาเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
4. อาเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

กาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การวิจัยและส่งเสริมการ
ผลิตอ้อยและน้าตาลทราย
ฤดูการผลิต ปี
2554/2555 พ.ศ. 2555
อนุมติร่างประกาศ เรื่อง
กาหนดให้มันสาปะหลัง
และผลิตภัณฑ์มนั
สาปะหลังเป็นสินค้าที่ต้อง
มีหนังสือรับรองและต้อง
ปฏิบัติตามมาตรการจัด
ระเบียบในการนาเข้ามาใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. ....

1.1 ชาวไร่อ้อยชาระเฉพาะส่วนของอ้อยที่ส่งเข้าโรงงานในอัตราเมตริกตันละ
2.68107979 บาท
1.2 โรงงานชาระเฉพาะส่วนของน้าตาลทรายและผลพลอยได้ (กากน้าตาล)
ที่ผลิตได้ ดังต่อไปนี้
(1) น้าตาลทรายที่ผลิตได้ใน เมตริกตันละ 10.10372231 บาท
(2) ผลพลอยได้ (กากน้าตาล) ที่ผลิตได้ เมตริกตันละ 2.05178123 บาท
โดยให้มีการนาเข้าทางด่านศุลกากรที่กาหนด สาหรับในพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่
ด่านศุลกากรแม่สอด อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

3 ต.ค. 55
(ราชกิจจานุเบกษา
27 พ.ย. 55)

9 ต.ค. 55
(สรุปมติที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี)

ขยายปริมาณการรับจานา จากเดิมจานวน 13.31 ล้านตัน เพิ่มอีกจานวน 1.39 ล้านตัน รวมเป็นปริมาณ
ข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 โครงการรับจานาข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 (กรณีพิเศษ) จานวนทั้งสิ้น 14.70
(กรณีพิเศษ) เพิ่มเติม
ล้านตัน

15 ต.ค. 55
(สรุปมติที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี)

ร่างประกาศกระทรวง
พาณิชย์ สินค้าหอมแดง
ส้ม และสุกร

22 ต.ค. 55
(สรุปมติที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี)

กาหนดให้หอมแดง ส้ม และสุกร เป็นสินค้าต้องมีหนังสือรับรองสุขอนามัยพืช
(Phytosanitary Certificate) ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐของประเทศผู้
ส่งออก หรือหน่วยงาน หรือสถาบันที่หน่วยงานของรัฐของประเทศผู้ส่งออกให้
การรับรอง (Competent Authority : CA) แสดงต่อกรมศุลกากร
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เรื่อง
กาหนดนโยบายและ
มาตรการนาเข้าข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ปี 2556

สาระสาคัญ
ภายใต้
1 ประเทศสมาชิกองค์การองค์การการค้าโลก (WTO)

2 ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) และ
โครงการลงทุนเกษตรแบบมีสญ
ั ญากับประเทศเพือ่ นบ้าน
(Contract Farming) ภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS)
3 ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น
ไทย-นิวซีแลนด์ (TNZCEP)
4 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA)
5 ตามความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA)
6 ตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ญี่ปุ่น (AJCEP)

7 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี (AKFTA)
8 ประเทศนอกข้อตกลง

วันที่ประกาศ
ภาษี น าเข้ า

- ในโควตาร้อยละ 20
- นอกโควตาร้อยละ 73
ค่าธรรมเนียมพิเศษ ตันละ
180 บาท
- ร้อยละ 0
(อคส.นาเข้าได้ตลอดทั้งปี
รายอืน่ นาเข้าได้เฉพาะช่วง
เดือน มี.ค.-ก.ค.)
- ร้อยละ 0
- ในโควตาร้อยละ 9.33
- นอกโควตาร้อยละ 65.7
- ในโควตาร้อยละ 0
- นอกโควตาร้อยละ 73.0
- ในโควตาร้อยละ 10.9
(นาเข้าช่วง ม.ค.-มี.ค.56)
- ในโควตาร้อยละ 9.1
(นาเข้าช่วง เม.ย.-ธ.ค.56)
- นอกโควตาร้อยละ 73.0
- ในโควตาร้อยละ 6.67
- นอกโควตาร้อยละ 73.0
ภาษี นาเข้า กก.ละ 2.75 บาท
ค่าธรรมเนียมพิเศษ ตันละ
1,000 บาท

ปริม าณ
(เมตริกตัน)
54,700
โดยให้ อคส. เป็นผู้
บริหารการนาเข้า
ตาม พรบ. ควบคุม
อาหารสัตว์ พ.ศ.2525

ไม่กาหนด
8,081.68
ตาม WTO
ตาม WTO
ตาม WTO

ตาม WTO
ไม่กาหนด

การจัดสรรปริมาณอ้อยขั้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง เนื่องจากปริมาณอ้อยได้เปลี่ยนแปลง
สุดท้าย ประจาฤดูการผลิต ไปจากที่ได้ประมาณการไว้ สาหรับโรงงานน้าตาลทรายในภาคเหนือ เป็นดังนี้
ปี 2555/2556 (บัญชี
โรงงาน/บริ ษั ท
ปริ ม าณอ้ อ ยจั ด สรร (ตั น )
จัดสรรขั้นสุดท้าย) ให้แก่
โรงงานน้าตาลทราย
บจ. น้าตาลทิพย์กาแพงเพชร
1,200,000
บจ. น้าตาลทิพย์สโุ ขทัย
บจ. น้าตาลไทยเอกลักษณ์
บจ. น้าตาลทรายกาแพงเพชร
บจ. รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์
บจ. น้าตาลนครเพชร
บจ. เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้าตาล
บจ. น้าตาลพิษ ณุโลก
บจ. ไทยรุง่ เรืองอุตสาหกรรม
บจ. อุตสาหกรรมน้าตาลบ้านไร่
รวมภาคเหนื อ
รวมทั้ ง ประเทศ

1,500,000
1,954,000
993,000
1,832,000
3,431,000
5,891,000
1,754,000
3,495,000
3,462,000
25,512,000
94,640,000

22 ต.ค. 55
(สรุปมติที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี)

31 ต.ค. 55
(ราชกิจจานุเบกษา
24 ธ.ค. 55)
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เรื่อง

สาระสาคัญ

วันที่ประกาศ

กาหนดชนิดและปริมาณ
เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยในเขตภาคเหนือมี
น้าตาลทรายให้โรงงาน
ดังนี้
น้าตาลผลิต ปี
หน่วย : กระสอบ (100 กก./กระสอบ)
2555/2556 (บัญชีจัดสรร
ล าดั บ
โรงงาน/บริษั ท
โควตา ก.
โควตา ข.
โควตา ค.
ขั้นต้น)

กาหนดท้องที่หรือเขต
ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า
ผลิตภัณฑ์มนั สาปะหลัง
สาหรับส่งไปต่างประเทศ
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555

1

บจ. น้าตาลทิพย์กาแพงเพชร

280,991

97,736

807,233

2

บจ. น้าตาลทิพย์สโุ ขทัย

334,784

116,447

961,769

3

บจ. น้าตาลไทยเอกลักษณ์

471,899

164,139

1,355,674

4

บจ. น้าตาลทรายกาแพงเพชร

223,274

77,660

641,423

5

บจ. รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์

405,020

140,876

1,163,543

6

บจ. น้าตาลนครเพชร

765,600

266,296

2,199,420

7

บจ. เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้าตาล

1,401,066

487,327

4,024,993

8

บจ. น้าตาลพิษ ณุโลก

386,903

134,575

1,111,496

9

บจ. ไทยรุง่ เรืองอุตสาหกรรม

874,281

304,098

2,511,642

10

บจ. อุตสาหกรรมน้าตาลบ้านไร่

831,658

289,272

2,389,192

รวมภาคเหนื อ

5,975,476

2,078,426

17,166,385

รวมทั้ ง ประเทศ

23,000,000 8,000,000

66,074,557

12 พ.ย. 55
(ราชกิจจานุเบกษา
24 ธ.ค. 55)

เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยในเขตภาคเหนือ 21 พ.ย. 55
(ราชกิจจานุเบกษา
กาหนดไว้ ดังนี้
25 ธ.ค. 55)
1. จังหวัดกาแพงเพชร
2. จังหวัดอุทยั ธานี
3. อาเภอตากฟ้า อาเภอพยุหะคีรี อาเภอตาคลี อาเภอหนองบัว อาเภอ
ท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
4. อาเภอวิเชียรบุรี อาเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

การออกหนังสือรับรอง
แสดงการได้รับสิทธิชาระ
ภาษีตามพันธกรณีตาม
ความตกลงการ เกษตร
ภายใต้องค์การการค้าโลก
(WTO) สินค้าข้าว ปี
2556 พ.ศ. 2555

สินค้านาเข้าต้องมีถนิ่ กาเนิดและส่งมาจากประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปริมาณไม่เกิน 249,757 เมตริกตัน
แบ่งเป็น 3 งวด แต่ละงวดมีปริมาณ 83,252.33 เมตริกตัน ในช่วงเวลา
งวดที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2556
งวดที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2556
งวดที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2556
ทั้งนี้ แต่ละรายยื่นขอได้ไม่เกินหนึง่ ฉบับ ปริมาณไม่เกิน 100 เมตริกตัน
มีอายุ 15 วันนับแต่วันทีอ่ อก และให้ใช้ได้ครั้งเดียว

22 พ.ย. 55
(ราชกิจจานุเบกษา
26 ธ.ค. 55)
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เรื่อง

สาระสาคัญ

ร่างประกาศ เรื่อง การนา
1. สินค้านาเข้าต้องมีถิ่นกาเนิดและส่งตรงมาจากประเทศสมาชิกสมาคม
ข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบ
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรี
อาหารสัตว์เข้ามาใน
อาเซียน
ราชอาณาจักรตามความ
2. กรณีผู้นาเข้าทั่วไป ต้องนาเข้าช่วงเดือนมีนาคม - กรกฎาคม 2556
ตกลงภายใต้เขตการค้าเสรี
3. อัตราค่าธรรมเนียมเมตริกตันละศูนย์บาท
อาเซียน สาหรับปี 2556
มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556
พ.ศ. ....

วันที่ประกาศ
25 ธ.ค. 55
(สรุปมติที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี)

