
http://www.thaigov.go.th                                                                                     ข่าวท่ี 01/05
                                             วันท่ี 10  พฤษภาคม 2554          
                                                                                                                                             
  วันนี้ เม่ือเวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล                           
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
  โดยนายปณิธาน วัฒนายากร  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าท่ีโฆษกประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี  นายวัชระ  กรรณิการ์  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  และนายมารุต มัสยวาณิช  รองโฆษกประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี   ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
 
  1. เรื่อง  รายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แผนปฏิบัติการและงบประมาณ  
    ระยะ 3 ปี  (พ.ศ.2554 – 2556)  ภายใต้แผนแม่บทป้องกัน และบรรเทาภัยจากคลื่นสึนามิ 
    พ.ศ.2552 – 2556 
  2. เรื่อง   การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง  โครงการการจัดการเพลี้ยแป้งมัน

   สําปะหลัง ระยะ ท่ี 2    
 3. เรื่อง  พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 
 4. เรื่อง  โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยสั่งตัดเพ่ือลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรและโครงการเงินกู้ให้
   เกษตรกรจัดหาปุ๋ยของ ธกส. 
  5. เรื่อง    มาตรการกํากับดูแลสินค้าสําคัญ 204 รายการ และบรกิาร 20 รายการ ประจําเดือนพฤษภาคม 2554 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

********************************* 
เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่านั้น 

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร . 0 2280-9000  
 สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ทุกวันอังคาร หรือวันท่ีมีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด 

และติดตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีสําคัญได้ทางรายการ “เจาะลึก ครม.” 
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย   ทุกวันอังคารในเวลา  21.00-22.00 น. 

หากท่านใดประสงค์จะขอรับข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีสมัครได้ทาง www.thaigov.go.th 
 
 

 
 
 



 2 

1. เรื่อง รายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2554 – 
2556)  ภายใต้แผนแม่บทป้องกัน และบรรเทาภัยจากคล่ืนสึนามิ พ.ศ.2552 – 2556 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แผนปฏิบัติการและงบประมาณ 
ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2554 – 2556)  ภายใต้แผนแม่บทป้องกัน และบรรเทาภัยจากคลื่นสึนามิ พ.ศ.2552 – 2556 ตามท่ี
กระทรวงมหาดไทยเสนอ  
  สาระสําคัญของเรื่อง 
   สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประสานติดตามความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว  ซ่ึงกระทรวงมหาดไทย รายงาน
ว่าได้ดําเนินการเพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ฯ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้  
  1. ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  ของ
หน่วยงานท่ีร่วมบูรณาการท้ัง 81 หน่วยงาน ท้ังนี้  มีหน่วยงานแจ้งผลการดําเนินงาน  34 หน่วยงาน   พบว่ามีโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ฯ ได้รับงบประมาณเพ่ือดําเนินการ 18 โครงการจากจํานวนท้ังสิ้น  211 โครงการ และได้รับ   
งบประมาณเป็นเงิน  144.73 ล้านบาท จากงบประมาณท่ีต้ังไว้ท้ังสิ้น 2,019.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.17 โดยจําแนกตาม
ยุทธศาสตร์ดังนี้   

 จํานวนแผนงาน/โครงการ งบประมาณ (ล้านบาท) 

 ยุทธศาสตร์ ท่ีตั้งไว้ 
(81 

หน่วยงาน) 

ท่ีได้รับ 
(34 

หน่วยงาน)  

ท่ีตั้งไว้ 
(81 

หน่วยงาน) 

ท่ีได้รับ (34 
หน่วยงาน) 

ร้อยละ
ของ

งบประมา
ณท่ีตั้งไว้ 

1 ด้านการป้องกันและลด
ผลกระทบ 

136 16 1,715.6827 128.2660 7.4761 

2 ด้านการเตรียมพร้อมรับภัย 14 1 203.9314 5.0000 2.4518 

3 ด้านการจัดการในภาวะ
ฉุกเฉิน 

19 - 99.7892 - 0 

4 ด้านการจัดการหลังเกิดภัย 42 1 - 11.4616 0 

 รวม 211 18 2,019.4033 144.7276 7.1668 

    กรณีแผนงาน / โครงการท่ีไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีพ.ศ.2554 หน่วยงานต่างๆ มีการดําเนินการ               
ดังนี้ 1) ปรับเป็นงบประมาณปี 2555 จํานวน 9 โครงการ งบประมาณ 332.57 ล้านบาท    2) ขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณ
อ่ืน 13 โครงการ งบประมาณ 249.17 ล้านบาท และ 3) ดําเนินการตามงบปกติ 1 โครงการ งบประมาณ 5  ล้านบาท 
  2. เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2554 ในช่วงการเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิ   ณ ประเทศญ่ีปุ่น 
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทย รวม 15 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร      
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส และผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต รวม 
5 เขต ได้แก่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 3 ปราจีนบุรี ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 4 
ประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 11 สุราษฎร์ธานี ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 
สงขลา   และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17 จันทบุรี ให้จัดต้ัง “ศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจเฝ้าระวังคลื่นสึนามิ” 
พร้อมท้ังจัดเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ีติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง ซ่ึงเป็นการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดการใน
ภาวะฉุกเฉินของแผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากคลื่นสึนามิ พ.ศ.2552 – 2556 และแผนปฏิบัติการและงบประมาณฯ 
ภายใต้แผนแม่บทดังกล่าว ซ่ึงอยู่ภายใต้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2553 – 2557   
 
2. เรื่อง  การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง  โครงการการจัดการเพล้ียแป้งมันสําปะหลัง ระยะ ท่ี 2    
  คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง  โครงการการจัดการเพลี้ยแป้งมัน
สําปะหลัง ระยะ ท่ี 2    ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  
  สาระสําคัญของเรื่อง 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดําเนินการโครงการการจัดการเพลี้ยแป้งมัน
สําปะหลัง ระยะ ท่ี 2   เสร็จเรียบร้อยแล้วเม่ือเดือนธันวาคม 2553 โดยสรุปผลการดําเนินงานได้ดังนี้   
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 1.  มีการควบคุมการระบาดของเพลี้ยแป้งมันสําปะหลังไม่ให้ทําความเสียหายกับผลผลิตและท่อนพันธุ์มัน
สําปะหลัง  โดยการแช่ท่อนพันธุ์ในพ้ืนท่ี 16 จังหวัดเนื้อท่ี 87,900 ไร่  พร้อมท้ังจัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมการเกษตร จํานวน 315 คน  เกษตรกร จํานวน 8,780 ราย ทําให้เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรมีความรู้ ความสามารถ 
ด้านการจัดการเพลี้ยแป้งมันสําปะหลังและมีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร อีกท้ังทําให้เกษตรกรมีความรู้ด้านการ
จัดการเพลี้ยแป้งมันสําปะหลังมากเพ่ิมข้ึน        
 2.  ในส่วนของความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ท่ีเห็นควรให้เร่ง
จัดทําแผนการดําเนินงานและเตรียมความพร้อมให้ชัดเจนและตรวจสอบได้ ต้ังแต่การประชาสัมพันธ์ การเตรียมบุคลากร การให้
ความรู้แก่เกษตรกร     และการผลิตขยายพ่อแม่พันธุ์หลักแตนเบียน   รวมท้ังมีการติดตามการดําเนินการเฝ้าระวังการระบาดอย่างต่อเนื่อง
นั้น   กรมส่งเสริมการเกษตรได้กําหนดมาตรการสําหรับควบคุมเพลี้ยแป้งมันสําปะหลังไว้ 5 มาตรการ คือ 1) มาตรการเฝ้าระวัง 2) 
มาตรการแจ้งเตือนภัย 3) มาตรการควบคุม 4) มาตรการช่วยเหลือเยียวยาและ 5) มาตรการติดตามประเมินผล โดยให้ศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชนเป็นกลไกสําคัญในการถ่ายทอดความรู้ 
 3.  ในส่วนของข้อสังเกตของประธานกรรมการประสานงานและขับเคลื่อนการดําเนินการงานตามมติ
คณะรัฐมนตรีเก่ียวกับกิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  (การจัดทําเอกสาร) ท่ีเห็นว่าควรมีการทบทวนกิจกรรมดังกล่าวว่า  ยัง
มีความจําเป็นท่ีต้องดําเนินการต่อหรือไม่นั้น    กรมส่งเสริมการเกษตรพิจารณาแล้วเห็นว่า  ควรท่ีจะดําเนินการต่อไปเนื่องจาก
เป็นการเสริมสร้างความรู้ให้กับเจ้าหน้าท่ีและเกษตรกรในการควบคุมเพลี้ยแป้งมันสําปะหลัง และขณะนี้ได้ดําเนินการจัดจ้างเสร็จ
เรียบร้อยแล้วโดยอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 4.  ในการดําเนินโครงการข้างต้น ใช้งบประมาณจากงบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน จํานวน 
13,579,000 บาท จากงบประมาณท่ีได้รับจริง 13,579,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 
 5 .   ผล ก ระทบจ ากกา ร ดํ า เนิ น โ ค ร ง ก าร ส่ ง ผ ล ให้ เ กษต รกร ใน พ้ืน ท่ี ดํ า เนิ น กา ร มี ก า ร ต่ื น ตั ว 
และมีความรู้เก่ียวกับการจัดการเพลี้ยแป้งมันสําปะหลังเพ่ิมข้ึน   โดยนําความรู้ท่ีได้รับไปปฏิบัติในไร่มันสําปะหลังของตนเอง
ไม่ให้ได้รับความเสียหายจากการทําลายของเพลี้ยแป้งมันสําปะหลัง 
 ปัญหาและอุปสรรค 
  1.  การระบาดของเพลี้ยแป้งมันสําปะหลังเกิดจากหลายปัจจัยแต่ละปัจจัยมีวิธีควบคุมท่ีแตกต่างกันออกไป ดังนั้น  
การควบคุมปริมาณเพลี้ยแป้งมันสําปะหลังให้ได้ผลจึงต้องมีความร่วมมือทุกภาคส่วน  
  2.  เพลี้ยแป้งมันสําปะหลังชนิดสีชมพูเป็นศัตรูพืชชนิดใหม่ท่ีทําความเสียหายให้กับเกษตรกรท่ีปลูก            
มันสําปะหลังในปี 2552 ดังนั้น เทคโนโลยี และวิธีการควบคุมยังต้องมีการศึกษา วิจัย ทดสอบ เพ่ือหาวิธีท่ีเหมาะสมและได้ผล ท่ีจะ
กําจัดเพลี้ยแป้งมันสําปะหลังควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาการระบาด 
 แนวทางแก้ไข 
  1.  ให้ความรู้ และกระตุ้นเตือนให้เกษตรกรมีการต่ืนตัว และตรวจสอบแปลงของตนเองอย่างต่อเนื่องและ
สมํ่าเสมอ  
  2.  กําหนดมาตรการในการควบคุมเพลี้ยแป้งมันสําปะหลัง ประกอบด้วย 

 1) มาตรการเฝ้าระวัง โดยการสํารวจแปลงติดตามสถานการณ์เพลี้ยแป้งมันสําปะหลังทุกสัปดาห์ 
 2) มาตรการแจ้งเตือนภัย โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากแปลงติดตามสถานการณ์ร่วมกับปัจจัย

สภาพแวดล้อม หากมีแนวโน้มการระบาดให้รีบประกาศแจ้งเตือนภัยทันที 
 3)  มาตรการควบคุม โดยใช้หลักการควบคุมเพลี้ยแป้งมันสําปะหลังด้วยวิธีผสมผสานครอบคลุมพ้ืนท่ี 
 4)  มาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยา โดยการช่วยเหลือเม่ือผลผลิตเสียหายสิ้นเชิง 
 5)  มาตรการติดตามประเมินผล เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานในส่วนของประเด็นท่ีต้องการ

ติดตามประเมินผล 
 
3. เรื่อง พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 ซ่ึงบัดนี้ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว และประกาศใช้บังคับในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 
128 ตอนท่ี 33 ก วันท่ี 10 พฤษภาคม 2554 ด้วยแล้ว 
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4. เรื่อง โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยส่ังตัดเพ่ือลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรและโครงการเงินกู้ให้เกษตรกรจัดหาปุ๋ยของ 
ธกส. 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยสั่งตัดเพ่ือลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรและโครงการเงินกู้
ให้เกษตรกรจัดหาปุ๋ยของ ธกส. ตามมติท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (นัดพิเศษ) เม่ือวันศุกร์ท่ี 6 พฤษภาคม 2554 ตามท่ีสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอดังนี้ 
  1. เห็นชอบให้กําหนดราคาปุ๋ยเคมี 6 สูตร (สูตร 46-0-0 สูตร 16-20-0 สูตร 16-8-8 สูตร 16-16-8 และสูตร 
18-12-6 และสูตร 15-15-15) โดยมีราคาในแต่ละสูตรเป็นข้ันตํ่า-ข้ันสูง ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) ได้นําเสนอคณะรัฐมนตรี
แล้วเม่ือวันท่ี 12 เมษายน 2554 (โดยรายละเอียดให้เป็นไปตามตารางราคาขายปุ๋ยเคมีของ พณ. ลงวันท่ี 4 พฤษภาคม 2554) 
ซ่ึงเป็นราคาท่ีสะท้อนต้นทุนการผลิตและการนําเข้า รวมท้ังจํานวนปุ๋ยท่ีมีอยู่ในสต๊อกของผู้ประกอบการแต่ละราย โดยให้ยืน
ราคาดังกล่าวเป็นเวลา 3 เดือน หากราคาปุ๋ยเคมีในตลาดโลกมีความผันผวนแตกต่างจากไปจากท่ีเสนอเป็นมูลค่า ±1,000 บาท/
ตัน ก็ให้มีการพิจารณาราคาปุ๋ยเคมีดังกล่าวอีกครั้ง ท้ังนี้ ให้ พณ. ควบคุมราคาขายปุ๋ย ในแต่ละสูตรของผู้ประกอบการแต่ละราย
ให้เป็นตามข้อเท็จจริงของต้นทุนและสต๊อกปุ๋ยท่ีมีอยู่ และให้คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาตินําประเด็นการปรับราคาปุ๋ยเคมี
ข้างต้นไปพิจารณาทบทวนการกําหนดราคาประกันตามโครงการประกันรายได้เพ่ือให้สะท้อนต้นทุนการผลิตท่ีแท้จริงของ
เกษตรกรด้วย 
  2. เห็นชอบให้ปรับปรุงชื่อโครงการจากเดิม “โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยสั่งตัดเพ่ือลดต้นทุนการผลิตของ
เกษตรกร” เป็น “โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุนการผลิตเกษตรกร” 
  3. เห็นชอบแนวทางการชดเชยส่วนต่างของราคาปุ๋ยเคมีให้แก่เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ย
เพ่ือลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร โดยครอบคลุมถึงพืชเกษตร ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวโพด และมันสําปะหลัง ในอัตรากิโลกรัมละ 
1.50 บาท (ตันละ 1,500 บาท) โดยเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการดังกล่าวต้องเป็นเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนเป็นเกษตรกรตาม
โครงการประกันรายได้กับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยจะได้รับการชดเชยตามจํานวนพ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีได้ข้ึนทะเบียนไว้และตาม
ปริมาณปุ๋ยเคมีต่อไร่ท่ีเท่ากันทุกภาค ตามท่ีคณะกรรมการปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรพิจารณากําหนด 
  4. อนุมัติกรอบวงเงินในการดําเนินโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ในวงเงินรวม
ท้ังสิ้นประมาณ 3,901 ล้านบาท ประกอบด้วย 
   4.1 วงเงินชดเชยส่วนต่างราคาปุ๋ยเคมี วงเงินจํานวนประมาณ 3,450 ล้านบาท 
   4.2 วงเงินชดเชยต้นทุนเงินของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จํานวน
ประมาณ 115 ล้านบาท (อัตรา FDR+1) 
   4.3 วงเงินค่าอํานวยการสินเชื่อของ ธ.ก.ส. จํานวน 48 ล้านบาท 
   4.4 วงเงินค่าดําเนินโครงการ (ค่าอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เจ้าหน้าท่ีและเกษตรกรท่ีเข้าร่วม
โครงการ) เป็นเงินรวมประมาณ 288 ล้านบาท 
  ท้ังนี้ ให้ ธ.ก.ส. และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องขอตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณเพ่ือดําเนินการให้
ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องและเป็นไปตามจํานวนเงินท่ีจ่ายจริงต่อไป โดยในส่วนของวงเงินค่าดําเนินโครงการ 
(ค่าอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เจ้าหน้าท่ีและเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ) จํานวนเงินประมาณ 288 ล้านบาท นั้น ให้
เบิกจ่ายจากงบประมาณราขจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 
  5. เห็นชอบให้ดําเนินโครงการสินเชื่อเพ่ือการจัดหาปุ๋ยเคมีของเกษตรกรตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ 
(ตามหนังสือ กค. ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 1006/7740 ลงวันท่ี 2 พฤษภาคม 2554)  
 
5.  เรื่อง    มาตรการกํากับดูแลสินค้าสําคัญ 204 รายการ และบริการ 20 รายการ ประจําเดือนพฤษภาคม 2554 
   คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมูลมาตรการกํากับดูแลสินค้าสําคัญ 204 รายการ และบริการ 20 รายการ ประจําเดือน
พฤษภาคม 2554 ของกระทรวงพาณิชย์เสนอ  ดังนี้  
  สาระสําคัญของเรื่อง 

  การดําเนินการ 
  สําหรับในเดือนพฤษภาคม 2554 ได้ประเมินและคาดการณ์แนวโน้มของสถานการณ์  ด้านราคาและปริมาณ
ของสินค้าและบริการ เห็นควรคงระดับความสําคัญของสินค้าท้ัง 3 กลุ่มไว้คงเดิมต่อเนื่องจากเดือนเมษายน 2554 เป็นดังนี้   
   1. กลุ่ม Sensitive List (SL) สินค้า 11 รายการ ได้แก่ (1) น้ําตาลทรายแม้ราคาอ้อยจะทรงตัว   ซ่ึงเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายแต่ราคาน้ําตาลทรายในประเทศยังคงอยู่ในระดับสูงซ่ึงเป็นผลมาจากราคาน้ําตาลทราย
ต่างประเทศท่ีอยู่ในระดับสูงเช่นกัน (2) น้ํามันพืช ผลผลิตปาล์ม   มีมากข้ึนทําให้ภาวะความตึงตัวในน้ํามันบริโภคคลี่คลายลง



 5 

ระดับหนึ่งแต่ราคาน้ํามันปาล์มดิบยังคง   อยู่ในระดับสูง เมล็ดถ่ัวเหลืองแม้ว่าผลผลิตเมล็ดถ่ัวเหลืองจะออกสู่ตลาดมากข้ึนแต่
ราคายังอยู่ในระดับสูง   (3) น้ํามันเบนซิน (4) น้ํามันดีเซล ราคาน้ํามันดิบเพ่ิมข้ึน เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศผู้ผลิต
น้ํามัน   ในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง (5) เหล็กเส้น (6) เหล็กแผ่น (รีดร้อนรีด
เย็น และ สแตนเลส) (7) เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ราคาวัตถุดิบส่วนใหญ่ทรงตัวอยู่ในระดับสูง   (8) ปูนซีเมนต์ ราคาถ่านหินปรับ
ลดลงเล็กน้อยแต่ยังคงอยู่ในระดับสูง (9) สายไฟฟ้า ราคาทองแดงยังคงทรงตัว  อยู่ในระดับสูง เนื่องจากความต้องการใช้ของผู้ใช้
รวมท้ังมีการเก็งกําไรค่อนข้างสูง (10) ปุ๋ยเคมี ราคาปุ๋ยยูเรียปรับลดลงเล็กน้อยแต่ยังอยู่ในระดับสูง (11) อาหารสัตว์ ราคาข้าวโพด
ซ่ึงเป็น       วัตถุดิบ ปรับสูงข้ึนเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยเพราะเป็นช่วงปลายฤดูกาลผลิตและ บริการ 1 รายการ ได้แก่ 
บริการรับส่งสินค้า เอกสาร หรือพัสดุภัณฑ์รับส่งโทรสาร 
  2. กลุ่ม Priority Watch List (PWL) สินค้า 5 รายการ ได้แก่ (1) อาหารปรุงสําเร็จราคาวัตถุดิบหลักคือ
เนื้อสัตว์ ยังคงอยู่ในระดับสูง (2) ก๊าซ LPG หุงต้ม ราคาก๊าซ LPG เพ่ิมข้ึนตามราคาน้ํามันดิบ (3) ยางรถยนต์ ราคายางธรรมชาติสูงข้ึน 
เนื่องจากอุปทานยางออกสู่ตลาดน้อย สาเหตุจากภัยธรรมชาติในพ้ืนท่ีปลูกยางรวมท้ังความต้องการยางธรรมชาติคงมีอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง    (4) ยาป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืช ราคาไกลโฟเสทยังคงทรงตัวในระดับสูง (5) เครื่องแบบนักเรียน เป็นช่วงท่ีความ
ต้องการใช้เครื่องแบบนักเรียนมีมากข้ึน เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ปีการศึกษาใหม่ และบริการ 1  รายการ ได้แก่ บริการซ่อมรถ 

  3. กลุ่ม Watch List (WL)  ซ่ึงเป็นกลุ่มสินค้าท่ีราคาเคลื่อนไหวเป็นปกติยังไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่า  จะมีปัญหาท้ังด้านราคา
และปริมาณสินค้าท่ีจําหน่าย ซ่ึงจะทําการติดตาม ตามปกติ จํานวน 188 รายการ และ บริการ 18 รายการ  
  
 

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

 
 
 


