
มติคณะรัฐมนตรี 
วันที่  16  กุมภาพันธ  2553 

เศรษฐกิจ 
ขอที่  8   เรือ่ง  การแกไขปญหาการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาว (รอบที่1) เพิ่มเติม  

 และการกาํหนดหลกัเกณฑและขั้นตอนการประกนัรายไดผูปลกูขาว (รอบที ่2) 

 

************************************ 
 

  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการแกไขปญหาการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาว (รอบที่1) เพิ่มเติม 
และการกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนการประกันรายไดผูปลูกขาว (รอบที่ 2)  ตามมติคณะกรรมการนโยบาย
ขาวแหงชาติ (กขช.) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2553  ตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ  ดังนี้ 
  1. การแกไขปญหาประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาว (รอบที่ 1) เพิ่มเติม 
   1.1 กรณีไมไดขึ้นทะเบียนเกษตรกรภายในระยะเวลาตามโครงการฯ ไมเห็นชอบ
ใหเกษตรกรจังหวัดรอยเอ็ด มหาสารคาม และนครสวรรค ที่ไมไดมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรภายในระยะเวลาตามที่
กําหนดเดือนตุลาคม 2552 เขารวมโครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาว ป 2552/53 (รอบที่ 1) เพื่อใหเปนไป
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2553  
   1.2 กรณีทําสัญญาและขอใชสิทธิภายในเดือนพฤศจิกายน 2552 และกรณีมีที่นา
หลายแปลงแตขึ้นทะเบียนไดแปลงเดียว มอบหมายใหคณะอนุกรรมการ กขช.ระดับจังหวัด แตงตั้งคณะทํางาน
เพื่อไตสวนใหไดขอเท็จจริงในพื้นที่ที่มีปญหา เชน จังหวัดรอยเอ็ด มหาสารคาม บุรีรัมย อุบลราชธานี ลําปาง และ
เลย กรณีที่กลุมเกษตรกรขอใชสิทธิ 16 -30 พฤศจิกายน 2552 แต ธ.ก.ส. ใหใชสิทธิชวงวันที่ 1 ธันวาคม 2552 – 28 
กุมภาพันธ 2553 และกรณีเกษตรกรจังหวัดมหาสารคามที่ปลูกขาวในที่นาหลายแปลง แตเกษตรอําเภอขึ้นทะเบียน
ใหใชสิทธิเพียงแปลงเดียว เพื่อใหเกิดความชัดเจนและเปนธรรมกับทุกฝายโดยใหหาตนเหตุของปญหาและ
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน เพื่อแจงฝายเลขานุการ กขช. ดําเนินการตอไป 
   1.3 กรณีเกษตรกรปลูกขาว 2 ชนิด ทําสัญญาประกันรายได และตอมาขอ
เปลี่ยนแปลงใชสิทธิวันเดียวกันคือ 30 พฤศจิกายน 2552 แต ธ.ก.ส.กําหนดวันใชสิทธิตางกันสําหรับ
ขาวแตละชนิด มอบหมายให ธ.ก.ส.แกไขเปลี่ยนแปลงการใชสิทธิของเกษตรกรใหถูกตอง โดยใหไดรับสิทธิวัน
เดียวกันคือวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552  ตามที่เกษตรกรจังหวัดมหาสารคามที่ปลูกขาว 2 ชนิดรองขอ เนื่องจาก
เกิดความผิดพลาดทางเอกสารและไมใชความผิดของเกษตรกร 
   1.4 กรณีเกษตรกรทําสัญญาชวงวันที่ 1 – 16 ธนัวาคม 2552 แต ธ.ก.ส.ระบุวนัทีใ่ช
สิทธิใหเกษตรกรในชวงวันที่ 16 – 31 ธันวาคม 2552  เห็นชอบใหเกษตรกรจังหวัดขอนแกนที่ทําสัญญากับ  
ธ.ก.ส.  ชวงวันที่ 1 – 16 ธันวาคม 2552 ใชสิทธิชดเชยไดในวันที่  1- 15 ธันวาคม 2552 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
15 ธันวาคม 2552  
   1.5 กรณีเกษตรกรทําสัญญาชวงวันที่ 16 – 31 ธันวาคม 2552 ขอใชสิทธิในวันที่ 
1 – 15 ธันวาคม 2552 มอบหมายให ธ.ก.ส.และสํานักงานการคาภายในจังหวัดขอนแกนตรวจสอบขอเท็จจริง
วาเกษตรกรจังหวัดขอนแกน จํานวน 28,369 ราย ทําสัญญาชวงวันที่ 16 -31 ธันวาคม 2552 จริงหรือไม หรือเปน
การใชสิทธิในชวงเวลาดังกลาว แตไดรับเงินชดเชยนอย หรือไมไดรับเงินชดเชย จึงมาขอใชสิทธิชวงวันที่ 1 – 15 
ธันวาคม 2552 โดยขอใหตรวจสอบแลวเสร็จภายใน 7 วัน และแจงฝายเลขานุการ กขช.เพื่อดําเนินการตอไป 
   1.6 กรณีเกษตรกรปลูกขาวเหนียวขอรับเงินชดเชยชวงเดือนพฤศจิกายน 2552 
เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552 เห็นชอบใหเกษตรกรที่ทําสัญญาชวง 16 – 30 ธันวาคม 
2552 ใชสิทธิชดเชยไดในชวง 1 – 15 ธันวาคม 2552 แตเกษตรกรที่ปลูกขาวเหนียวและขาวปทุมธานี 1 ไมไดรับ
เงินชดเชยเพราะไมมีสวนตางของราคาประกันกับเกณฑกลางอางอิง จึงเห็นชอบใหเกษตรกรที่ปลูกขาวเหนียว
และขาวปทุมธานี 1 ที่ทําสัญญาในชวงวันที่ 1 -31 ธันวาคม 2552 สามารถใชสิทธิชดเชยได โดยใหเกษตรกรที่
ปลูกขาวเหนียวใชสิทธิในชวงวันที่ 16 -30 พฤศจิกายน 2552 และเกษตรกรที่ปลูกขาวปทุมธานี 1 ใหใชสิทธิในชวง
วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2552  ซึ่งเปนชวงสุดทายของชนิดขาวดังกลาวที่จะไดรับเงินชดเชย เพื่อใหเกิดความเปน
ธรรมเพราะเปนชวงขยายเวลาทําสัญญา เนื่องจากหนวยงานของรัฐทําสัญญาไมทัน 
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   1.7 กรณีกรมสงเสริมการเกษตรออกหนังสือรับรองใหเกษตรกรไมตรงตามชนิด
ขาวที่เกษตรกรปลูก รับทราบตามที่กรมสงเสริมการเกษตรยืนยันวาไดตรวจสอบและแกไขใหเกษตรกรจังหวัด
อุบลราชธานี และเชียงใหม ถูกตองตามความเปนจริงแลว 
   1.8 กรณีเจาหนาที่ ธ.ก.ส.ขอเงินชดเชยบางสวนคืนจากเกษตรกร และในกรณีนํา
เงินชดเชยมาจายใหเกษตรกรแลวคิดคาธรรมเนียมจากเกษตรกร รายละ 30 บาท รับทราบตามที่ ธ.ก.ส.จะ
แกไขเปลี่ยนแปลงให ถูกตองและคืนเงินชดเชยและคาธรรมเนียมดังกลาวแกเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี และ
มหาสารคาม 
   1.9 กรณีเกษตรกรภาคใตขอใชสิทธิชวงวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2552 เห็นชอบยืนยันให
เกษตรกรในจังหวัดภาคใต ใชสิทธิประกันรายได รอบที่ 1 ชวงหลังการเก็บเกี่ยวตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 8 
ธันวาคม 2552 เพื่อใหเปนไปตามหลักการของโครงการประกันรายได เนื่องจากหนวยงานของรัฐสามารถทําสัญญาได
ทันตามกําหนดเวลา 
  2. การกําหนดเกณฑกลางอางอิงขาวเปลือก 
    เห็นชอบใหกําหนดเกณฑกลางอางอิงโครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาว ป 2552/53 ทั้ง
รอบที่ 1 และรอบที่ 2 เปนราคาเดียวกัน โดยใหยึดหลักเกณฑและวิธีการคํานวณตามหลักเกณฑที่กําหนดไวเดิม 
คือใหคํานวณจากมูลคาขาวสาร ณ ตลาดกรุงเทพมหานครรวมกับมูลคาผลิตภัณฑ หักดวยคาแปรสภาพ
ขาวเปลือกเปนขาวสาร และคาขนสงเฉลี่ยจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดจุดซื้อขายของเกษตรกร ทั้งนี้ เพื่อให
สอดคลองกับขอเท็จจริงใหคํานวณคาขนสงเฉลี่ยกรุงเทพฯ ถึงจังหวัดจุดซื้อขายของเกษตรกรในพื้นที่ที่มีผลผลิต
ออกสูตลาดในขณะนั้นและนําปริมาณผลผลิตมา  เฉลี่ยถวงน้ําหนักอัตรา   คาขนสงเพื่อใชในการคํานวณเกณฑ
กลางอางอิงดวย 
  3. หลกัเกณฑขั้นตอน การประกนัรายไดเกษตรกรผูปลูกขาว ป 2552/53 รอบที่ 2 
  เห็นชอบหลักเกณฑ ข้ันตอน  และแนวทางการปฏิบัติโครงการประกันรายไดเกษตรกร 
  ป 2552/53 รอบที่ 2 ตามคูมือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาว ป 2552/53 รอบที่ 2 ของกรมสงเสริมการเกษตร  
และหลักเกณฑการทําสัญญาและการใชสิทธิโครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาว ป 2552/53 รอบที่ 2 ของ     
ธ.ก.ส. ตามที่เสนอ โดยใหเพิ่มเติม  ดังนี้ 
   3.1 ขั้นตอนการทําประชาคม  กรณีที่ทํ าประชาคมแลวไมมีการคัดคาน  ให
คณะกรรมการตรวจสอบระดับตําบลสุมตรวจสอบพื้นที่จริงรอยละ 10 ของจํานวนแปลงที่มีการทําประชาคมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด หากตรวจสอบขอเท็จจริงแลวพบวาเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนแปลงที่สุมตรวจสอบไม
เปนไปตามที่เกษตรกรแจงในแบบขึ้นทะเบียน ทพศ.1 คณะกรรมการตรวจสอบระดับตําบลจะตองทําการตรวจสอบ
จํานวนแปลงที่มาทําประชาคมทั้งหมด ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันสุมตรวจสอบพื้นที่จริง โดยให
คณะกรรมการตรวจสอบระดับตําบลดําเนินการเพิกถอนสิทธิการขึ้นทะเบียนแปลงที่แจงขอมูลไมตรงกับความเปน
จริง  และใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ ที่จะดําเนินการตามกฎหมาย 
   ทั้งนี้ ใหกรมสงเสริมการเกษตรดําเนินการออกใบรับรองเกษตรกรใหกับเกษตรกรทุก
แปลงตามที่ข้ึนทะเบียน โดยใหเพิ่มในรายละเอียดวาอยูในระหวางดําเนินการตรวจสอบ เมื่อเกษตรกร
นําไปทําสัญญากับ ธ.ก.ส.  ใหกําหนดการใชสิทธิตามขั้นตอน แต ธ.ก.ส.จะยังไมจายเงินใหกับเกษตรกร จนกวา
การดําเนินการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบระดับตําบลจะเสร็จส้ิน และแจงผลให ธ.ก.ส. ดําเนินการ
ตอไป 
   3.2 การออกใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ใหกรมสงเสริมการเกษตรออก
ใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร จํานวน 3 ใบ ประกอบดวย (1) ตนฉบับ จะมอบใหเกษตรกรเพื่อนําไปทํา
สัญญากับ ธ.ก.ส.  (2) สําเนาคูฉบับใบที่ 1 เกษตรอําเภอจะตองเก็บไวเปนหลักฐาน  (3) สําเนาคูฉบับ ใบที่ 2 ให
เกษตรกรเก็บไว หากตองการสามารถนําไปใชเปนหลักฐานในการเขารวมโครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อ
ขาวเปลือก ในกรณีที่ราคาเกณฑกลางอางอิงมีราคาต่ํากวาราคาประกัน   
   ทั้งนี้  กําหนดใหระบุในใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนวาเกษตรกรตองนําใบรับรองผลการ
ข้ึนทะเบียนเกษตรกรมาขอทําสัญญากับ ธ.ก.ส. ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ออกหนังสือรับรอง ณ สาขาที่ต้ัง
ภูมิลําเนา 
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   3.3 ขั้นตอนการจัดทําสัญญาประกันรายไดกับ ธ.ก.ส. เกษตรกรสามารถกําหนดวัน
ใชสิทธิไดต้ังแตวันเก็บเกี่ยวที่ระบุในใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเปนตนไป และตองอยูในชวงเวลาตั้งแต
วันที่ 21 มกราคม – 31 กรกฎาคม 2553 และภาคใตต้ังแตวันที่ 21 เมษายน – 31 ตุลาคม 2553  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
    3.3.1 กรณีจัดทําสัญญาประกันรายไดกอนวันที่เก็บเกี่ยวตามใบรับรองผล
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ใหใชสิทธิไดต้ังแตวันที่เก็บเกี่ยวเปนตนไป ซึ่งตองไมเกินวันสิ้นสุดกําหนดวันใชสิทธิ โดย
เกษตรกรสามารถแจงในวันทําสัญญาหรือแจงในภายหลังได ทั้งนี้ กรณีแจงขอใชสิทธิในภายหลังวันที่เกษตรกร
จะกําหนดวันขอใชสิทธิใหนับต้ังแตวันที่เกษตรกรมาแจงขอใชสิทธิเปนตนไป ซึ่งตองไมเกินวันสิ้นสุดกําหนดวันใช
สิทธิ 
    3.3.2 กรณีสวนราชการไมสามารถออกใบรับรองผลการขึ้นทะเบียน 
หรือจัดทําสัญญาประกันรายไดใหเกษตรกรกอนวันที่เกษตรกรเก็บเกีย่วตามทีร่ะบไุวในใบรับรองฯ อนโุลมให
เกษตรกรจัดทําสัญญาประกันรายได โดยสามารถใชสิทธิยอนหลังตั้งแตวันที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวหรือใชสิทธิใน
อนาคต แตไมเกินวันที่ 31 กรกฎาคม 2553 และภาคใตไมเกินวันที่ 31 ตุลาคม 2553  ทั้งนี้ เกษตรกรจะตองจัดทํา
สัญญากับ ธ.ก.ส. ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่กรมสงเสริมการเกษตรออกใบรับรอง  
    3.3.3 กรณีที่เกษตรกรมาทําสัญญาเกิน 15 วัน นับถัดจากวันที่กรม
สงเสริมการเกษตร ออกใบรับรองผลการขึ้นทะเบียน เกษตรกรสามารถใชสิทธิไดต้ังแตวันที่ทําสัญญาเปน
ตนไป แตไมเกินวันสิ้นสุดกําหนดวันใชสิทธิ และเกษตรกรจะตองกําหนดการใชสิทธิในวันที่มาทําสัญญาดวย 
หากในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงวันที่ใชสิทธิอีกตองมาแจง ธ.ก.ส. ลวงหนา 3 วันทําการ กอนถึงกําหนดวันใชสิทธิ 
    3.3.4 กรณีทบทวนการขึ้นทะเบียนใหมหรือกรณีตกสํารวจจากการขึ้นทะเบียนและทํา
ประชาคม เกษตรกรสามารถใชสิทธิไดต้ังแตวันทําสัญญาเปนตนไป 
 


