
หลักเกณฑ์การด าเนินโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกปี 2555/56 (ฉบับปรับปรุง) 

1. วัตถุประสงค ์

1.1 เพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้เกษตรกรได้มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น สร้างอ านาจต่อรองในการขายข้าวเปลือก 

1.2 เพ่ือยกระดับรายได้และลดช่องว่างรายได้ รวมทั้งเพ่ิมการใช้จ่ายของเกษตรกร 

1.3 เพ่ือสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการขยายตัวของการบริโภคภายใน รวมทั้งสร้าง
ความแข็งแกร่งและความมีเสถียรภาพของเศรษฐกิจจากการบริโภคภายในประเทศและการพึ่งพาตนเอง 

2. วิธีด าเนินการ 

2.1 เกษตรกรผู้มีสิทธิจ าน า จะจ าน าข้าวเปลือกได้ปีละไม่เกิน 2 ครั้ง/แปลง/ราย โดยไม่จ ากัดว่าจะเป็น
ข้าวนาปี หรือนาปรัง และจะต้องมีการด าเนินการดังนี้ 

(1) มีหนังสือรับรองเกษตรกรจากกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งผ่านกระบวนการตามขั้นตอน 1) การ
รับค าร้องขึ้นทะเบียนจากเกษตรกรที่เป็นผู้เพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิต ปี 2555/56  2) การประชาคมโดย
เกษตรกรต้องเข้าร่วมประชาคมเพ่ือรับการตรวจสอบข้อมูลและแสดงตนด้วยตนเอง  3) ต้องผ่านการตรวจสอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบระดับต าบล ซึ่งประกอบด้วยปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทน ธ.ก.ส. ผู้แทน
สภาเกษตรกร ก านัน/หรือผู้ใหญ่บ้าน เกษตรต าบล  4) เกษตรกรลงชื่อรับรองตนเองพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กรม
ส่งเสริมการเกษตรและปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหรือปลัดเทศบาลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงชื่อรับรอง  5) 
มีข้อความระบุว่าข้าวเปลือกที่น ามาเข้าร่วมโครงการเป็นของเกษตรกรจริง  กรณีน าข้าวเปลือกของบุคคลอ่ืนมา
สวมสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจะมีความผิดฐานฉ้อโกงมีโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาทหรือทั้งจ า
ทั้งปรับ และจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลต่อไป กรณีข้ามเขตเกินกว่าระดับต าบลจะต้องได้รับอนุมัติ
จากจังหวัดพ้ืนที่เพาะปลูกของเกษตรกรก่อนน าข้าวเปลือกมาเข้าร่วมโครงการ 

(2) เป็นข้าวเปลือกที่เกษตรกรเพาะปลูกเองในปีการผลิต 2555/56 และเกษตรกรต้องน ามาจ าน า
ด้วยตนเอง โดยก าหนดปริมาณรับจ าน าข้าวเปลือกของเกษตรกรแต่ละราย ค านวณตามพ้ืนที่เพาะปลูก ผลผลิต
เฉลี่ยรายจังหวัดที่ได้จากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรและผลผลิตรวมของเกษตรกรตามหนังสือ รับรองที่กรม
ส่งเสริมการเกษตรออกให้เกษตรกรเป็นข้อมูลประกอบ กรณีท่ีเกษตรกรน าข้าวเปลือกมาเข้าร่วมโครงการรับจ าน า
ข้าวเปลือก ปี 2555/56 สูงกว่าปริมาณผลผลิตเฉลี่ย ให้ปรับเพิ่มได้อีกไม่เกิน 20%   (ณ ความชื้น 15%) โดย
ให้เกษตรกรรับรองว่าเป็นข้าวเปลือกของเกษตรกรเองและแจ้งคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดใช้เป็ นข้อมูล
ประกอบในการก ากับดูแลและตรวจสอบต่อไป ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการระดับจังหวัดจะต้องตรวจสอบเกษตรกรที่
มีผลผลิตเกินกว่า 20% ทุกราย รวมทั้งเกษตรกรที่มีวงเงินการรับจ าน าข้าวเปลือกที่เกินกว่า 500,000 บาท/
ราย/ครั้ง ด้วย ตลอดจนให้คณะท างานจากส่วนกลางสุ่มตรวจสอบด้วย 

ทั้งนี้ ให้ อคส./อ.ต.ก. ออกใบประทวนสินค้าแยกเป็น 2 ส่วน กรณีเกษตรกรน าข้าวเปลือกมาจ าน า
เกินกว่าร้อยละ 20 ของปริมาณผลผลิตเฉลี่ยรายจังหวัด โดยส่วนแรกให้ออกใบประทวนในจ านวนผลผลิตไม่เกิน
ผลผลิตเฉลี่ยรายจังหวัด เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร โดยให้ ธ.ก.ส. ท าสัญญาและจ่ายเงินให้เกษตรกร
น าไปจับจ่ายใช้สอยได้ก่อน ส่วนที่เหลือให้ออกใบประทวนในจ านวนที่ผลผลิตเกินร้อยละ 20 เพ่ือให้คณะอนุกรรมการฯ 
ระดับจังหวัดตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ภายใน 30 วัน 

(3) เป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. 

2.2 พื้นที่รับจ าน า เกษตรกรสามารถจ าน าข้าวเปลือกได้ในพ้ืนที่จังหวัดของตนเองเท่านั้น ยกเว้นพ้ืนที่
ต าบลที่เป็นเขตติดต่อกันของเกษตรกรและจุดรับจ าน า 
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2.2.1 การจ าน าข้ามเขตจังหวัดของเกษตรกร กรณีจ าเป็นเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
เกษตรกรจะจ าน าข้ามเขตจังหวัดเกินกว่าระดับต าบลที่เป็นเขตติดต่อกันได้ โดยให้คณะอนุกรรมการติดตามก ากับ
ดูแลการรับจ าน าระดับจังหวัดที่เป็นพ้ืนที่เพาะปลูกในจังหวัดนั้นของเกษตรกรพิจารณา  ดังนี้ 

 (1) คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด สามารถพิจารณาอนุมัติให้เกษตรกรจ าน าข้ามเขตจังหวัด
เกินกว่าระดับต าบลที่เป็นเขตติดต่อ เป็นระดับอ าเภอที่เป็นเขตติดต่อของเกษตรกร โดยจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากจังหวัดเขตติดต่อก่อนและให้แจ้งประสานจังหวัดที่เป็นเขตติดต่อและฝ่ายเลขานุการ กขช.ทราบ
ต่อไป ทั้งนี้ จังหวัดที่เป็นเขตตดิต่อเมื่อได้รับแจ้งจากจังหวัดทีเ่ป็นพ้ืนที่เพาะปลูกของเกษตรกรจะต้องประสานให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับจ าน าข้าวเปลือกจากเกษตรกรทันท ี

 (2) กรณีจังหวัดจะให้เกษตรกรจ าน าข้ามเขตจังหวัดเกินกว่าระดับอ าเภอที่เป็นเขตติดต่อ ให้เสนอ
เหตุผลความจ าเป็นแจ้งฝ่ายเลขานุการ กขช. เพ่ือเสนอให้คณะอนุกรรมการก ากับดูแลการรับจ าน าข้าวพิจารณาต่อไป 

2.2.2 การจ าน าข้าวของสถาบันเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร ให้อคส.และ อ.ต.ก. รับข้าวจาก
สถาบันเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรที่รวบรวมจากกษตรกรเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ที่อยู่
ห่างไกล โดย อคส. และ อ.ต.ก. ออกใบประทวนให้เกษตรกรแต่ละรายเพื่อน าไปท าสัญญาและรับเงินจาก ธ.ก.ส. 
เพ่ือป้องกันการสวมสิทธิเกษตรกร (ธ.ก.ส. โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรแต่ละรายไป) เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้จาก
การจ าน าข้าวในราคาที่รัฐบาลก าหนด ทั้งนี้ให้สถาบันเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรคิดค่าขนส่งและค่าบริหาร
จัดการจากเกษตรกรได้ไม่เกินตันละ 200 บาท 

2.2.3 การรับจ าน าข้ามเขตของโรงสี  คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด จะต้องส ารวจปริมาณ
ผลผลิตข้าวเปลือกที่ออกสู่ตลาดในแต่ละช่วงเวลาว่ามีปริมาณมากน้อยเพียงใด เพ่ือวิเคราะห์และประเมินว่าปริมาณ
ข้าวที่ออกสู่ตลาดกับจ านวนโรงสีที่จะรองรับในแต่ละช่วงเวลาเพียงพอหรือไม่ เพ่ือไม่ให้เกษตรกร ได้รับความ
เดือดร้อน และสามารถออกใบประทวนให้เกษตรกรได้ภายใน 3 วัน หากพิจารณาเห็นว่ามีความจ าเป็นในการเปิดจุด
รับจ าน านอกพ้ืนที่ ขอให้ด าเนินการ ดังนี้ 

(1) กรณีจังหวัดสามารถจัดหาโรงสีที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันไปเปิดจุดรับจ าน านอกพ้ืนที่ภายในจังหวัด
เดียวกันได้ ให้คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการเปิดจุดรับจ าน านอกพ้ืนที่ของโรงสี
ภายในจังหวัดเดียวกันและแจ้งประสาน อคส. อ.ต.ก. และ ธ.ก.ส. ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ การออก           
ใบประทวน การจ่ายเงินให้แก่เกษตรกร และรายงานประธานคณะอนุกรรมการก ากับดูแลการรับจ าน าข้าว และ          
ฝ่ายเลขานุการ กขช. ทราบต่อไป 

(2) กรณีจังหวัดไม่มีโรงสีเข้าร่วมโครงการหรือเข้าร่วมโครงการรับจ าน าน้อยไม่เพียงพอและไม่สามารถ
จัดหาโรงสีในจังหวัดไปเปิดจุดรับจ าน านอกพ้ืนที่ได้ ให้แจ้ง อคส./อ.ต.ก. และฝ่ายเลขานุการ กขช. พร้อมทั้งให้
เสนอความเห็น เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการก ากับดูแลการรับจ าน าข้าวในการอนุมัติโรงสี
ที่จะมาเปิดจุดรับจ าน านอกพ้ืนที่ โดยจะพิจารณาจัดหาโรงสีในภาคเดียวกันเข้าด าเนินการก่อน หากไม่มีโรงสีในภาค
เดียวกันจะพิจารณาจัดหาโรงสีในภาคอ่ืนเข้าด าเนินการเป็นล าดับถัดไป และฝ่ายเลขานุการแจ้งให้จังหวัด อคส. 
อ.ต.ก. ธ.ก.ส. ด าเนินการต่อไป   

(3) กรณีโรงสีที่ได้รับอนุมัติให้ไปเปิดจุดรับจ าน านอกพ้ืนที่ไม่สามารถด าเนินการ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ท าให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว คณะอนุกรรมการก ากับดูแล
การรับจ าน าข้าวหรือคณะท างาน จะพิจารณาคัดสรรโรงสีเข้าไปเปิดจุดรับจ าน านอกพ้ืนที่ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสมและแจ้งให้จังหวัด อคส. อ.ต.ก. และ ธ.ก.ส. ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  
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ทั้งนี้ การคัดสรรโรงสีเข้าไปเปิดจุดนอกพ้ืนที่ จะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ ดังนี้ (1) มีการเปิดจุดรับจ าน า

ในพ้ืนที่แล้ว (2) เคยเปิดจุดรับจ าน าทั้งในและนอกพ้ืนที่ โดยสามารถด าเนินการรับจ าน าทุกขั้นตอนด้วยความ
เรียบร้อย จะพิจารณาเป็นล าดับแรก รวมทั้งระยะทางจากโรงสีถึงจุดรับจ าน านอกพ้ืนที่ (3) ประวัติการเข้าร่วม
โครงการที่ผ่านมาและได้รับการจัดเกรดเป็นโรงสีเกรด A และ (4) ต้องมีศักยภาพในการสีแปรสภาพและส่งมอบ
ข้าวตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด รวมทั้งโรงสีต้องมกีารวางค้ าประกันตามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้ 

2.3 การรับจ าน า 
2.3.1 การรับจ าน ายุ้งฉาง ให้ ธ.ก.ส. เป็นหน่วยงานหลักในการรับจ าน าที่ยุ้งฉางเกษตรกร โดย

ได้รับค่าบริหารและด าเนินการเช่นเดียวกับปี 2554/55 โดยให้มีการรับจ าน าเฉพาะในยุ้งฉางที่ได้มาตรฐาน
และมีการดูแลรักษาที่ดี ซี่งในอดีตไม่เคยมีปัญหาสร้างความเสียหายให้กับภาครัฐ โดยรับจ าน าในยุ้งฉาง
เกษตรกรเฉพาะข้าวเปลือกหอมมะลิ และข้าวเปลือกเหนียวเท่านั้น ซึ่งเกษตรกรจะได้รับราคารับจ าน าที่ยุ้งฉาง
ตามท่ีก าหนดตามชนิดข้าว 

2.3.2 การรับจ าน าใบประทวน ให้ อคส./อ.ต.ก. รับฝากและออกใบประทวนให้โรงสีที่เข้าร่วม
โครงการรับจ าน าข้าวเปลือกจากเกษตรกร โดยให้โรงสีแปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสารเก็บไว้ในโกดังกลาง/ไซโล     
ที่เช่าจัดเก็บ โดย อคส./อ.ต.ก. และ/หรือส่งมอบให้ผู้ซื้อ 

ทั้งนี้ ให้ อคส./อ.ต.ก.จัดท าใบประทวนสินค้าให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการรับจ าน าข้าวเปลือกจาก
เกษตรกร โดยให้มีการระบุข้อมูล ชนิด ปริมาณข้าว การวัดความชื้ น สิ่งเจือปน และการวัดกรัมข้าว เฉพาะ
ข้าวเปลือกหอมมะลิ หอมจังหวัด และปทุมธานี 1 ตามที่ตรวจสอบได้จริงก่อนน าข้อมูลที่ได้มาค านวณให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดต่อไป 

 2.4 การเข้าร่วมโครงการของโรงสี 
2.4.1 ให้ความส าคัญกับโรงสีที่ได้รับการจัดเกรดว่าให้ความร่วมมือทางราชการสูง เป็นล าดับแรก 

โดยโรงสีต้องมีอุปกรณ์เครื่องชั่งน้ าหนักรถบรรทุก เครื่องวัดความชื้นข้าวอย่างน้อย 2 เครื่อง และมีเครื่องมือ
ตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือกที่เพียงพอต่อการใช้งาน รวมทั้งมีเครื่องอบลดความชื้นหรือลานตาก มีสถานที่เก็บ
ข้าวอยู่ในบริเวณเดียวกันกับโรงสี และไม่มีภาระค้างส่งมอบข้าวในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรของรัฐบาลที่ผ่านๆ มา 
ยกเว้นกรณีท่ีมีการผ่อนผันจากคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติหรือคณะอนุกรรมการก ากับดูแลการรับจ าน าข้าว 

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร) ได้สั่งการในคราวประชุมการแก้ไขปัญหาราคา
สินค้าและมอบนโยบาย และตรวจเยี่ยมกรมการค้าภายใน เมื่อวันที่  11 พฤษภาคม 2555 ว่าให้
คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัดถือเป็นนโยบายให้ขอความร่วมมือโรงสีที่มีศักยภาพในจังหวัดให้เข้าร่วมโครงการ
รับจ าน าทุกราย 

2.4.2 กรณีเป็นโรงสีสหกรณ์การเกษตร จะต้องมีศักยภาพในการรับฝากอบลดความชื้นและสีแปร
สภาพข้าวเปลือก รวมทั้งต้องได้รับการรับรองจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่าเป็นผู้มีความสามารถเข้าร่วมโครงการได้ 
โดยให้คณะกรรมการของสหกรณ์ท้ังคณะเป็นผู้ค้ าประกันการเข้าร่วมโครงการ 

ส าหรับโรงสีที่เข้าร่วมโครงการในปีก่อนๆ ที่ถูก อคส./อ.ต.ก. และ ธ.ก.ส. ฟ้องร้องด าเนินคดี กรณีกระท า
ความผิดร้ายแรง เช่น ลักทรัพย์หรือยักยอกทรัพย์ โรงสีที่ยังไม่ได้รับการปลดจากบัญชีด าของ อคส./อ.ต.ก. รวมทั้งยัง
อยู่ระหว่างการฟ้องร้องด าเนินคดีทางแพ่งหรือคดีอาญาในการด าเนินธุรกิจทางการค้าปกติในลักษณะเข้าข่าย
ฉ้อโกงเกษตกร หรือยังอยู่ระหว่างการฟ้องร้องกับหน่วยงานของราชการไม่สามารถเข้าร่วมโครงการรับจ าน าได้  
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ทั้งนี้  โรงสีที่เข้าร่วมโครงการจะต้องติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ในบริเวณที่สามารถบันทึกภาพกิจกรรม      
การด าเนินการรับจ าน าข้าวเปลือกจากเกษตรกรอย่างน้อย 2 จุด ได้แก่ การชั่งน้ าหนัก การวัดความชื้นและสิ่งเจือปน 
รวมทั้งจุดอ่ืนๆ ที่สามารถด าเนินการได้ในการตรวจสอบคุณภาพข้าว การจัดท าเอกสารหลักฐาน และสถานที่เก็บ
ข้าวตามโครงการให้เห็นได้ชัดเจนตลอดระยะเวลาโครงการ โดยจะต้องบันทึกภาพกิจกรรม เป็นประจ าทุก 15 วัน 
ลงแผ่น DVD/CD โดยให้จัดเก็บไว้ที่โรงสีเพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้และส่งจนกว่าจะสามารถเชื่อมโยงภาพ
กิจกรรมให้ศูนย์ Operation Room ของฝ่ายเลขานุการ กขช. ได้ 

2.5 ข้อทีต่้องปฏิบัติของโรงสีที่เข้าร่วมโครงการ 
2.5.1 โรงสีที่จะเข้าร่วมโครงการต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัดและแจ้ง 

อคส./อ.ต.ก. พิจารณาอนุมัติ แล้วให้ อคส. และ อ.ต.ก. แจ้งให้ฝ่ายเลขานุการ กขช. ทราบในทันที (ยกเว้นใน
เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครให้ อคส./อ.ต.ก.พิจารณาคัดเลือกและอนุมัติโรงสี ที่เข้าร่วมโครงการ) ยกเว้นกรณีที่
ได้รับการผ่อนผันจากคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติหรือคณะอนุกรรมการก ากับดูแลการรับจ าน าข้าว 

ทั้งนี้ กรณีโรงสีได้เข้าร่วมโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ
รับรองจากคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัดแล้ว ให้ยื่นความจ านงได้ที่ส่วนกลางของ อคส./อ.ต.ก. หรือเจ้าหน้าที่ 
อคส./อ.ต.ก. ในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบอยู่ โดยไม่ต้องให้คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัดตรวจสอบและรับรอง      
อีกครั้งและเมื่อ อคส./อ.ต.ก. อนุมัติแล้วให้แจ้งจังหวัดด าเนินการตามหลักเกณฑ์ต่อไป กรณีโรงสีไม่ได้เข้าร่วม
โครงการฯ นาปรัง ปี 2555 ให้คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัดตรวจสอบรับรองและจัดเกรดตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ต่อไป 

2.5.2 โรงสีที่เข้าร่วมโครงการจะรับจ าน าข้าวเปลือกจากเกษตรกรได้ไม่เกิน 50 เท่าของก าลังการผลิต 
ยกเว้นกรณีท่ีได้รับการผ่อนผันจาก กขช. หรือ คณะอนุกรรมการก ากับดูแลการรับจ าน าข้าว กรณีฝ่าฝืนให้หยุดรับ
จ าน าทันที และกรณีการด าเนินการรับจ าน าของโรงสีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ท าให้ อคส./อ.ต.ก. ไม่
สามารถออกใบประทวนให้เกษตรกรได้ภายใน 3 วันท าการ จะจัดหาโรงสีนอกพ้ืนที่เข้าด าเนินการแทน รวมทั้ง
โรงสีจะต้องหักสิ่งเจือปนและความชื้นให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดอย่างเคร่งครัด หากมีเกษตรกรร้องเรียน กรณี
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการถูกหักความชื้นและสิ่งเจือปน ข้อมูลเหล่านี้จะถูกบันทึกไว้ เป็นประวัติการเข้าร่วม
โครงการรับจ าน า เพื่อประกอบการพิจารณาเข้าร่วมโครงการในปีต่อไป 

2.5.3 โรงสีที่เข้าร่วมโครงการจะต้องด าเนินการรับมอบข้าวเปลือกจากเกษตรกร ดังนี้ 
(1) การชั่งน้ าหนักให้โรงสีปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ชั่งตวงวัด รวมทั้งให้โรงสีจัดเก็บข้อมูล

เกี่ยวกับการชั่งน้ าหนัก โดยให้พิมพ์เป็นเอกสารเก็บไว้เป็นหลักฐานเป็นประจ าทุกวัน และสามารถให้ตรวจสอบ
ได้ตลอดเวลา 

(2) การวัดความชื้นของข้าวเปลือกด้วยเครื่องวัดความชื้นข้าวจากเกษตรกร โดยให้สุ่มตรวจสอบ
ข้าวเปลือกที่เกษตรกรน ามาเข้าร่วมโครงการเพ่ือหาค่าเฉลี่ย จ านวน 3 ครั้ง ทั้งนี้ ให้โรงสีจัดหาเครื่องวัดความชื้นที่
สามารถวัดค่ามาตรฐานข้าวเปลือกที่มีความชื้นเกินร้อยละ 30 ได้ และให้รับมอบข้าวเปลือก โดยให้มีการวัด
ความชื้นข้าวเปลือกตามข้อเท็จจริง กรณีโรงสีที่เข้าร่วมโครงการวัดความชื้นข้าวเปลือกที่เกษตรกรน ามาจ าน าได้
สูงกว่าร้อยละ 35 หรือไมส่ามารถวัดความชื้นได้ (เนื่องจากเกินขีดจ ากัดของเครื่องวัดความชื้น) ให้ถือว่าข้าวเปลือกมี
ความชื้นร้อยละ 35 และให้หักลดความชื้นข้าวเปลือกตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดต่อไป 

(3) การตรวจสอบสิ่งเจือปนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้และสอดคล้องกับข้อเท็จจริง 
โดยข้าวเปลือกที่วัดสิ่งเจือปนได้ไม่เกินร้อยละ 2 ไม่ให้หักลดน้ าหนัก กรณีข้าวเปลือกวัดสิ่งเจือปนได้เกินร้อยละ 2 
สามารถหักลดน้ าหนักได้โดยให้น าร้อยละ 2 มาหักจากค่าที่วัดได้จริงก่อนหักลดน้ าหนักตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
ทั้งนี้ กรณีเป็นพ้ืนที่เฉพาะที่ต้องใช้พันธุ์ข้าวฟางลอยเพาะปลูกในนาน้ าลึก อาทิเช่น ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
นครนายก ปราจีนบุรี เป็นต้นให้สามารถหักลดน้ าหนักสิ่งเจือปนตามข้อเท็จจริงและได้ไม่เกินร้อยละ 10 
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(4) การตรวจสอบคุณภาพกรัมข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอมจังหวัด ข้าวเปลือก
ปทุมธานี 1 และข้าวเปลือกเหนียว จะต้องมีการชั่งน้ าหนักข้าวเปลือกที่หักสิ่งเจือปนออกไปแล้วมาใช้ทดสอบ 
ให้ครบจ านวน 100 กรัม/200 กรัม ก่อนน ามาทดสอบหาค่ากรัมข้าว ทั้งนี้ ให้มีการปรับเพ่ิมและลดราคาให้กับ
เกษตรกรตามท่ีได้ตรวจสอบจริงตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

2.5.4 โรงสี/จุดรับจ าน าที่เข้าร่วมโครงการ กรณมีีการตรวจสอบพบว่าโรงสีมีส่วนร่วมในการสวมสิทธิ
เกษตรกรจะถือว่าโรงสีมีส่วนเกี่ยวข้อง และจะถูกขึ้นบัญชีไม่สามารถเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรของรัฐบาล
ต่อไป 

2.5.5 โรงสี/จุดรับจ าน าที่เข้าร่วมโครงการจะต้องรับจ าน าข้าวเปลือกที่เกษตรกรน ามาเข้าร่วม
โครงการทุกชนิดตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ หรือเป็นไปตามมติคณะอนุกรรมการก ากับดูแลการรับจ าน าข้าวที่
จะพิจารณาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

2.5.6 การวางหลักทรัพย์ค้ าประกัน โรงสีจะต้องเลือกด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ (1) โรงสีต้องวาง
หลักทรัพย์ค้ าประกัน 50% หรือ (2) โรงสีต้องวางหลักทรัพย์ค้ าประกัน 30% และมีโรงสีค้ าประกันไขว้ จ านวน 2 ราย 
รวม 20% กรณีรับจ าน าข้ามเขตจะต้องวางหลักทรัพย์ค้ าประกัน 100% ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะอนุกรรมการก ากับดูแลการ
รับจ าน าข้าวเป็นผู้พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์การค้ าประกันที่เหมาะสมเพ่ิมเติมได้ตามความจ าเป็น 

ทั้งนี้ ให้ อคส. อ.ต.ก. จัดท าข้อมูลการวางหลักทรัพย์ของโรงสีให้เป็นปัจจุบัน โดยให้โรงสี      
รับมอบข้าวเปลือกให้สอดคล้องกับการค้ าประกัน กรณีมีปัญหาให้หยุดรับมอบข้าวเปลือกจากเกษตรกรทันที  

2.5.7 โรงสีจะต้องแจ้งสถานที่เก็บข้าวตามโครงการ ให้ อคส./อ.ต.ก. ทราบก่อน เข้าร่วมโครงการ 
โดยจะต้องแยกกองข้าวของโรงสีที่ด าเนินธุรกิจทางการค้าปกติจากกองข้าวที่รับจ าน าตามโครงการอย่างชัดเจน 
รวมทั้งจัดท าป้ายแสดงกองข้าวไว้ด้วยตลอดเวลา  

2.5.8 ห้ามโรงสีรับฝากข้าวเปลือกจากเกษตรกรไว้ก่อน แล้วเจ้าหน้าที่ของ อคส./อ.ต.ก. ออกใบประทวน
ให้ในภายหลัง หากมีการรับฝากข้าวเปลือกไว้ก่อนให้ถือว่าเป็นข้าวของโรงสีมิใช่ข้าวที่รับจ าน าของรัฐบาล โดย
เกษตรกรจะต้องน าหนังสือรับรองเกษตรกรและข้าวเปลือกมาส่งมอบ ณ จุดรับจ าน าพร้อมกันด้วย หรือเป็นไปตาม
มติคณะอนุกรรมการก ากับดูแลการรับจ าน าข้าวที่จะพิจารณาให้เหมาะสมกับสถานการณ์  ทั้งนี้ กรณีมีการ
กระท าผิดหลักเกณฑ์ให้จัดท าบันทึกไว้เพ่ือเป็นประวัติเพ่ือประกอบการพิจารณาเข้าร่วมโครงการในปีต่อไป 

2.5.9 ห้ามโรงสีที่เข้าร่วมโครงการน าข้าวที่ อคส./อ.ต.ก. ฝากเก็บไว้ไปเก็บในสถานที่อ่ืนนอกบริเวณ
โรงสีที่เป็นที่ตั้งตามทะเบียนที่ระบุในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง 

2.5.10 โรงสีที่เข้าร่วมโครงการจะต้องสีแปรสภาพข้าวเปลือกท่ีรับจ าน า เมื่อ อคส./อ.ต.ก. มีค าสั่งให้  
สีแปรสภาพเท่านั้น และส่งมอบข้าวสารภายในระยะเวลาตามที่ก าหนด ทั้งนี้ ห้ามโรงสีน าข้าวเปลือกที่รับจ าน าไปสี
แปรสภาพหรือจ าหน่ายทางการค้าปกติโดยเด็ดขาด กรณี อคส./อ.ต.ก. มีค าสั่งสีแปรสภาพแล้ว โรงสีไม่แปรสภาพ
ข้าวเปลือกเป็นข้าวสารเพ่ือส่งมอบเข้าโกดังกลางภายในเวลาที่ก าหนด ให้ อคส./อ.ต.ก. ด าเนินการสั่งระงับการรับฝาก
ข้าวเปลือกและออกใบประทวน และให้ติดป้ายประกาศให้เกษตรกรทราบ ณ หน้าโรงสีในทันที 

2.5.11 โรงสีที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเก็บรักษาข้าวเปลือกที่รับจ าน าไว้ในโกดังของโรงสีที่เข้าร่วม
โครงการและดูแลรักษา พร้อมทั้งรับผิดชอบคุณภาพข้าวเปลือกดังกล่าวเช่นเดียวกับผู้ประกอบการดูแลรักษา
คุณภาพสินค้าในทางการค้าปกติของตนเอง  

2.5.12 ห้ามโรงสีที่เข้าร่วมโครงการด าเนินการรับมอบข้าวเปลือกจากเกษตรกรนอกบริเวณโรงสีที่เป็น  
จุดรบัจ าน า รวมทั้งห้ามเจ้าหน้าที่ อคส./อ.ต.ก. ออกใบประทวนและส่งมอบใบประทวนให้เกษตรกรนอกจุดรับจ าน าโรงสี 
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ทั้งนี้ กรณีตรวจสอบพบหรือมีการร้องเรียนแล้วตรวจสอบพบว่าเป็นไปตามค าร้องเรียนให้ อคส./อ.ต.ก. ปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามสัญญาและบันทึกเป็นประวัติเพ่ือประกอบการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการปีต่อไป 

2.5.13 ห้ามโรงสีน าข้าวสารที่ไม่ได้แปรสภาพจากข้าวเปลือกที่จ าน า หรือข้าวสารของโรงสีอ่ืน      
มาส่งมอบ (เปาเกา) เข้าโกดัง/ไซโลของ อคส./อ.ต.ก. และ/หรือส่งมอบให้ผู้ซื้อโดยเด็ดขาด 

2.5.14 โรงสีที่เข้าร่วมโครงการจะต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือบันทึกข้อมูลและรายงานข้อมูล
การรับจ าน าข้าวเปลือกผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์มายังกรมการค้าภายใน และฝ่าย เลขานุการ
คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด (ส านักงานการค้าภายในจังหวัด) รวมทั้ง อคส./อ.ต.ก. เป็นประจ าทุกวัน ในกรณี  
ที่มกีารขนย้ายข้าวเปลือก/ข้าวสารเข้าโกดังกลางให้รายงานล่วงหน้า 1 วันก่อนการขนย้าย 

ทั้งนี้  ให้โรงสีจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้งานเพ่ิมเติม หากเกษตรกรมาเข้าร่วมโครงการเป็น
จ านวนมาก โดยกรณีเป็นโรงสีที่มีขนาดใหญ่ให้จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมสนับสนุนพนักงาน จ านวน 3 ชุด กรณี
เป็นโรงสีที่มีขนาดกลางให้จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมสนับสนุนพนักงาน จ านวน 2 ชุด รวมทั้งให้จัดหาระบบ 
Internet ที่มีความเร็วสูงส าหรับใช้ในการด าเนินโครงการด้วย 

3. การสีแปรสภาพและการส่งมอบ 
3.1 การสีแปรสภาพ ให้โรงสีสีแปรสภาพข้าวเปลือกที่ฝากเก็บไว้ที่โรงสี ดังนี้ (1) ข้าวเปลือกเจ้าทุก 7 วัน 

ในอัตราร้อยละ 100 ของปริมาณข้าวเปลือกท่ีจ าน า ณ วันที่สั่งสีแปรสภาพ ส่วนข้าวเปลือกชนิดอ่ืนสั่งสีเป็นระยะ
ตามความเหมาะสม หรือ (2) ให้สีแปรสภาพตามมติคณะอนุกรรมการก ากับดูแลการรับจ าน าข้าวที่จะพิจารณาให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ กรณีโรงสีที่ไม่สีแปรสภาพตามก าหนดในครั้งแรกให้ระงับการรับฝากข้าวเปลือกไว้ก่อน
จนกว่าจะมีการส่งมอบข้าวให้ครบถ้วนและต่อมามีการกระท าดังกล่าวอีกเป็นครั้งที่ 2 ให้หยุดการด าเนินการตาม
โครงการทันทีและบันทึกเป็นประวัติ เพ่ือประกอบการพิจารณาเข้าร่วมโครงการในปีต่อไป  

ทั้งนี ้กรณีโรงสีผิดเงื่อนไขตามสัญญาท าให้เกิดความเสียหายแก่โครงการและภาครัฐ ให้ อคส./อ.ต.ก. 
ด าเนินการปฏิบัติเป็นไปตามสัญญาทันที  

3.2 การส่งมอบข้าวสาร โรงสีจะต้องน าส่งข้าวสารเข้าเก็บคลังกลาง/ไซโล ที่เช่าจัดเก็บโดย อคส./อ.ต.ก. 
และ/หรือผู้ซื้อในอัตราที่ก าหนด และภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

3.3 ให้คณะอนุกรรมการก ากับดูแลการสั่งสีแปรสภาพและการส่งมอบข้าวมีหน้าที่ก ากับดูแลการสีแปร
สภาพข้าวเปลือกที่รับจ าน าและการส่งมอบข้าวสารเข้าโกดังกลาง/ไซโลเป็นรายโรงสีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้/หรือตามมติคณะอนุกรรมการก ากับดูแลการรับจ าน าข้าว 
4. การเก็บรักษาข้าวสาร 
 4.1 ให้เก็บรักษาข้าวสารที่แปรสภาพจากข้าวเปลือกที่รับจ าน าในคลังกลาง/ไซโลที่เช่าจัดเก็บโดย อคส. และ 
อ.ต.ก. โดย อคส./อ.ต.ก. จะต้องรับผิดชอบปริมาณ ชนิด และคุณภาพข้าวสาร จนกว่าจะได้ส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อ 
หากเกิดปัญหาข้อโต้แย้งเรื่องคุณภาพข้าวสาร ให้ อคส./อ.ต.ก. พิจารณาหาหน่วยงานที่มีความเป็นกลางเป็นผู้
ตรวจสอบชี้ขาด ทั้งนี้ ให้คัดเลือกโกดังกลาง/ไซโลที่ได้มาตรฐานไม่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย และให้มีการจัดเกรด 
จ าแนกเป็น เกรด A (ดีที่สุด) เกรด B (ดีมาก) และเกรด C (พอใช้) โดยให้คัดเลือกโกดังกลาง/ไซโลที่ได้รับการจัด
อยู่ในเกรด A มาใช้เก็บข้าวสารก่อนเป็นล าดับแรก และให้พิจารณาคัดเลือกเกรด B และเกรด C เป็นล าดับถัดไป 

ทั้งนี้  ให้คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัดตรวจสอบและรับรองและจัดเกรดโกดังกลาง/ไซโล ให้แก่ อคส. 
และ อ.ต.ก. ภายใน 7 วันท าการ นับแต่ได้รับแจ้งจาก อคส./อ.ต.ก. หรือผู้ประกอบการยื่นสมัครเข้าร่วมตาม
โครงการ ยกเว้น กรณีได้รับการผ่อนผันจาก กขช. หรือคณะอนุกรรมการก ากับดูแลการรับจ าน าข้าว โดยให้
คลังสินค้ากลางที่ได้เข้าร่วมโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกนาปี ปี 2554/55 และนาปรัง ปี 2555 กับ อคส./
อ.ต.ก. ซ่ึงมีการจ่ายข้าวสารออกหมดแล้ว สามารถเข้าร่วมเป็นคลังสินค้ากลางได้ทันที เนื่องจากได้เคยผ่านการ
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ตรวจสอบและรับรองจากคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัดแล้ว ทั้งนี้ ก่อนการเปิดรับมอบข้าวสารโครงการฯ ปี 
2555/56 อคส./อ.ต.ก. จะต้องแจ้งให้คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัดตรวจสอบคลังสินค้ากลางก่อนรับมอบ
ข้าวสารที่โรงสีน ามาส่งมอบ รวมทั้งก ากับดูแลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

4.2 ให้ อคส./อ.ต.ก. จัดหาโกดังกลาง/ไซโลและเปิดโกดังกลาง/ไซโล เพ่ือรับมอบข้าวสารให้เพียงพอ 
รวมทั้งแจ้งฝ่ายเลขานุการ กขช.ทราบทันที เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลและตรวจสอบป้องกันการทุจริต 

4.3 ให้ อคส./อ.ต.ก. รายงานผลการรับมอบข้าวสารให้คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัดและฝ่าย
เลขานุการ กขช. ทราบเพ่ือใช้ในการติดตามตรวจสอบเป็นประจ าทุกสัปดาห์จนกว่าจะมีการระบายและส่งมอบข้าว
ดังกล่าวให้กับผู้ซื้อและผู้รับมอบ 

ทั้งนี้ ให้ อคส./อ.ต.ก. และบริษัทผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าวเป็นผู้จัดหากุญแจ ส าหรับใช้ปิดเปิดประตู     
โกดังกลาง จ านวน 3 ชุด ต่อประตู ทั้งนี้ ก าหนดให้ผู้ที่คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัดมอบหมายที่มีหน้าที่
รับผิดชอบ อคส./อ.ต.ก. และบริษัทผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าวเป็นผู้เก็บรักษากุญแจฝ่ายละหนึ่งชุดจนกว่าจะมีการ
ส่งมอบข้าวให้กับผู้ซื้อหรือให้คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัดเป็นผู้พิจารณาแนวทางปฏิบัติเปิดปิดโกดังกลางตาม
เหมาะสม โดยยึดหลักสามารถก ากับดูแลได้และไม่เสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายกับภาครัฐและแจ้งให้ฝ่าย
เลขานุการ กขช. ทราบต่อไป 

4.4 ให้ อคส./อ.ต.ก. จัดหาบริษัทที่มีอาชีพดูแลรักษาคุณภาพข้าวในการรมยาที่ได้มาตรฐานและมีการ
ประกอบธุรกิจต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยแยกต่างหากจากบริษัทผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าว กรณี
มีโกดังข้าวสารในบริเวณเดียวกันให้ร่วมกันบริหารจัดการจัดหาบริษัทฯที่มีอาชีพดูแลรักษาคุณภาพข้าวในการรมยา
เป็นบริษัทฯเดียวกันหรือให้มีการรมยาในระยะเวลาเดียวกัน 

 4.5 คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด/อคส./อ.ต.ก. จะต้องจัดให้มีคลังกลาง/ไซโลจัดเก็บข้าวสารอย่าง
เพียงพอ มิให้เกิดปัญหาต้องเข้าคิวรอการส่งมอบข้าวสารข้ามวัน รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ประจ าคลังกลาง /ไซโล    
ต้องก ากับดูแลการรับมอบและการเก็บรักษาข้าวสารให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ ทั้งนี้ ต้องจัดให้มี 
เซอร์เวเยอร์ที่ได้มาตรฐานและมีการประกอบธุรกิจต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันไม่น้อยกว่า 3 ปี ตามที่กรมการค้า
ต่างประเทศก าหนดเป็นผู้ท าการตรวจสอบคุณภาพข้าวสารก่อนเข้าเก็บและจะต้องติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด
บันทึกภาพบริเวณคลังกลาง อย่างน้อย 3 จุด คือ (1) จุดท าการส่งมอบข้าวสารเข้าโกดังกลาง/ไซโล และการขนย้าย
ข้าวสารออกจากโกดังกลาง (2) จุดภายในโกดังกลางทั้งด้านหน้าและหลัง เพ่ือให้สามารถบันทึกภาพ             
การเคลื่อนไหวของการขนย้ายข้าวสารได้ชัดเจน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงภาพกิจกรรมให้ศูนย์ Operation Room    
ของฝ่ายเลขานุการ กขช. ได้ด้วย  

ทั้งนี้ อคส./อ.ต.ก. จะต้องบริหารจัดการและก ากับดูแลโกดังกลาง/ไซโลที่จะใช้ส่งมอบข้าวสารให้มี
อุปกรณ์ขั้นพ้ืนฐานและเก็บค่าบริการจากโรงสีที่ส่งมอบข้าวสารให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน อาทิเช่น ค่าชั่งน้ าหนัก
รถบรรทุกข้าวสาร คันละ 50 บาท กรณีเป็นรถพ่วงคันละ 100 บาท ค่ากรรมกรชักลากข้าวสารกระสอบละ 1 บาท 
และจัดให้มีบริการห้องน้ าอย่างเพียงพอ รวมทั้งจะต้องจัดให้มีแรงงานกรรมกรให้เพียงพอ เพ่ือใช้ในการส่งมอบ
ข้าวสารเข้าโกดังกลาง/ไซโลด้วย 

5. การระบายข้าว 

 คณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว ท าหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ ปริมาณ ราคา วิธีการ และเงื่อนไข     
ในการจ าหน่ายข้าวสารในโกดังกลาง/ไซโล ที่แปรสภาพจากข้าวเปลือกโครงการรับจ าน าข้าวของรัฐบาล รวมทั้ง
ข้าวเปลือกและข้าวสารอ่ืนๆ ที่คงเหลือของรัฐบาล ก ากับดูแลแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการระบายข้าวดังกล่าว
พิจารณาก าหนดวิธีการระบายข้าวได้ตามความจ าเป็น รวมทั้งการระบายจ าหน่ายข้าวสาร ส่วนการระบายผ่านตลาด
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สินค้าเกษตรกรล่วงหน้า มอบคณะอนุกรรมการระบายข้าวผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย         
เป็นผู้พิจารณาและวางระบบการระบายข้าวที่ได้รับจัดสรรผ่านกลไกตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า ทั้งนี้ การจัดท า
แผนการระบายข้าว ให้ค านึงถึงผลกระทบต่อราคาตลาดข้าวในประเทศเป็นส าคัญ รวมทั้งคุณภาพข้าวที่ระบาย
จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์ กรณีเปน็การระบายข้าวในปีปัจจุบัน 

6. การก ากับดูแล 

 6.1 จุดรับจ าน าและเก็บรักษาข้าวเปลือก มอบหมายให้คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด/อคส./อ.ต.ก. 
ในฐานะหน่วยปฏิบัติจัดให้มีจุดรับจ าน าให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร และเข้มงวดกวดขัน รวมทั้ง
วางระบบการตรวจสอบการรับจ าน าเพ่ือให้ความเป็นธรรมแก่เกษตรกรและให้สามารถป้องกันการรั่วไหลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยให้ก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละพ้ืนที่อย่างชัดเจน ทั้งนี้ จุดรับจ าน า จะต้องจัดให้มีผู้ช่วย
ปฏิบัติงาน ของ อคส./อ.ต.ก. จุดละ 2 คน คุณวุฒิไม่ต่ ากว่า ปวช. โดยให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนในอัตรา
เดือนละ 9,000 บาท/คน (กรณีไม่มาปฎิบัติงานให้หักค่าตอบแทนวันละ 300 บาท) กรณีผู้ช่วยปฎิบัติงานของ 
อคส./อ.ต.ก. ที่ต้องปฎิบัติงานนอกเวลาท าการ (08.00 – 18.00 น.) ให้จ่ายค่าตอบแทนเพ่ิมเติมในอัตราวันละ 
50 บาท ตัวแทนเกษตรกรให้ค่าตอบแทนวันละ 300 บาท/คน โดยให้มีการแต่งตั้งจุดรับจ าน าวันละ 3 คน 
ข้าราชการที่จังหวัดแต่งตั้ง จุดละ 1 คน และเจ้าหน้าที่ต ารวจ จุดละ 2 คน โดยให้ได้รับค่าตอบแทน วันละ 200 
บาท เพื่ออ านวยความสะดวกและให้ความเป็นธรรมแก่เกษตรกรที่น าข้าวเปลือกมาเข้าร่วมโครงการ โดยให้เบิก
ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณหน่วยงานที่เป็นจุดรับจ าน าของ อคส./อ.ต.ก. ยกเว้นเจ้าหน้าที่ต ารวจให้เบิกค่าใช้จ่าย
จากงบประมาณค่าใช้จ่ายก ากับดูแลตรวจสอบของฝ่ายเลขานุการ กขช. 

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่อคส./อ.ต.ก. ประจ าจุดรับจ าน าจะต้องก ากับดูแลผู้ช่วยปฎิบัติงานของ อคส./อ.ต.ก.ให้
ปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด และจะต้องมีส่วนรับผิดชอบในกรณีเกิดปัญหาในทาง
ปฏิบัติตามระเบียบทางราชการ โดยผู้ช่วยปฎิบัติงานของ อคส./อ.ต.ก. ตัวแทนเกษตรกร และข้าราชการที่จังหวัด
แต่งตั้งและเจ้าหน้าที่ต ารวจ จะต้องอยู่ปฏิบัติงานตลอดเวลาที่ก าหนดไว้ รวมทั้งต้องร่วมกันในการอ านวยความ
สะดวกและให้ความเป็นธรรมในการก ากับดูแลการรับจ าน าในการชั่งน้ าหนัก การวัดความชื้นและสิ่งเจือปน การ
ตรวจสอบคุณภาพข้าวแก่เกษตรกรที่น าข้าวเปลือกมาเข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

6.2 มอบหมายให้คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด ธ.ก.ส. และกรมส่งเสริมการเกษตรในระดับพ้ืนที่เป็นผู้
พิจารณาคัดเลือกตัวแทนเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ประจ าจุดรับจ าน าที่สามารถดูแลผลประโยชน์ของเกษตรกรได้
อย่างแท้จริงและเจ้าหน้าที่ประจ าจุดรับจ าน าต้องสามารถแก้ไขปัญหาในการรับจ าน าแก่เกษตรกรได้ โดยให้มี
การติดประกาศรายชื่อพร้อมรูปถ่ายเจ้าหน้าที ่อคส./อ.ต.ก. ผู้ช่วยปฏิบัติงานของ อคส./อ.ต.ก. ตัวแทนเกษตรกร
และข้าราชการไว้ตลอดเวลาให้เห็นชัดเจน รวมทั้งให้ อคส./อ.ต.ก. และเจ้าหน้าที่ประจ าจุดรับจ าน าต้องมีบัตร
ประจ าตัวแสดงแก่เกษตรกร ณ จุดรับจ าน าตลอดเวลาการรับจ าน า หากเกษตรกรมีปัญหาไม่ได้รับความ        
เป็นธรรมให้ร้องเรียนผ่านสายด่วน 1569  

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด/อคส./อ.ต.ก. จะต้องก ากับดูแลโรงสีที่เข้าร่วมโครงการ 
เจ้าหน้าที่ อคส./อ.ต.ก. ที่ปฏิบัติงาน ณ จุดรับจ าน า และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ให้ด าเนินการรับจ าน าตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยเคร่งครัด โดย อคส./อ.ต.ก. จะต้องก ากับดูแลการออกใบประทวนส่งมอบเกษตรกร ภายใน 
3 วันท าการนับถัดจากวันรับมอบข้าวเปลือกจากเกษตรกรและให้ ธ.ก.ส. เร่งรัด ธ.ก.ส. สาขา ให้มีการจ่ายเงินให้แก่
เกษตรกรภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันที่เกษตรกรน าใบประทวนมาจ าน า 

ส าหรับการจัดส่งใบประทวนของ อคส. และ อ.ต.ก. ในพ้ืนที่แต่ละจังหวัด มอบหมายให้ อคส. และ 
อ.ต.ก. จัดส่งใบประทวนที่มีหมายเลขก ากับไว้ชัดเจนให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฯ ระดับ
จังหวัดก ากับดูแล เพ่ือป้องกันการทุจริตและใบประทวนสูญหาย  
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 6.3 ให้คณะอนุกรรมการติดตามก ากับดูแลและให้ความเป็นธรรมแก่เกษตรกร ณ จุดรับจ าน า 
ประกอบด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการค้าภายใน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธ .ก.ส. อคส. และ 
อ.ต.ก. เพ่ือท าหน้าที่สุ่มตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจ าจุดรับจ าน า เช่น ผู้แทนเกษตรกร 
เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน อคส./อ.ต.ก. ตัวแทนภาคราชการ ซึ่งต้องอยู่ปฏิบัติที่จุดรับจ าน าตลอดระยะเวลาที่
ก าหนดเพ่ือดูแลให้ความเป็นธรรมแก่เกษตรกรในการชั่งน้ าหนัก วัดความชื้น สิ่งเจือปน และตรวจสอบคุณภาพข้าว 
เป็นต้น 
 6.4 ส่วนภูมิภาค ให้คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ ด าเนินการวางระบบการรับจ าน าและประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจงการด าเนิน
โครงการรับจ าน า การออกหนังสือรับรองเกษตรกร การก ากับดูแลการรับรองโรงสี/โกดังกลาง การด าเนินการ 
รับจ าน าของโรงสี การจัดสรรใบประทวนให้แก่โรงสีที่เข้าร่วมโครงการในจังหวัด การตรวจสอบสต็อกโรงสีก่อน
รับมอบข้าวเปลือกจ าน า การตรวจสอบโกดังกลางก่อนรับมอบข้าวสาร และการตรวจสอบสต็อกข้าวสารที่        
โกดังกลาง รวมถึงการระบายข้าวเปลือก ทั้งนี้ จะต้องก ากับดูแลและแก้ไขปัญหาการรับจ าน าในพ้ืนที่ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยรวดเร็วและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด รวมทั้งป้องกันการสวมสิทธิและการปลอมปนข้าว 
เพ่ือให้ประโยชน์ตกแก่เกษตรกรอย่างแท้จริง และป้องกันความเสียหายของภาครัฐ ทั้งนี้ขอให้แต่งตั้งคณะท างานฯ 
ระดับอ าเภอเพ่ือช่วยจังหวัดตรวจสอบการด าเนินโครงการของโรงสีที่อยู่ในอ าเภอเป็นระยะและต่อเนื่อง โดยจะ
จัดสรรค่าใช้จ่ายให้ตามความเหมาะสมพร้อมรายงานให้ฝ่ายเลขานุการ กขช. ทราบต่อไป 

6.5 ส่วนกลาง ฝ่ายเลขานุการ กขช. ท าหน้าที่แจ้งมติ กขช. ก าหนดแนวทางการปฏิบัติ และก ากับดูแล 
และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่จังหวัดที่มีเขตติดต่อชายแดนเพ่ือป้องกันการลักลอบการน าข้าวเปลือกจาก
ประเทศเพ่ือนบ้านมาเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การวัดความชื้นข้าวเปลือกและสิ่งเจือปนเพ่ือให้เกษตรกร
ได้รับความเป็นธรรมและให้มีการปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยจะเผยแพร่ทาง website www.dit.go.th  

ทั้งนี้ มอบหมายให้ผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากหน่วยงาน อคส./อ.ต.ก. หรือฝ่ายเลขานุการ กขช. เป็นผู้
แจ้งความด าเนินคดีกับผู้ที่เก่ียวข้อง กรณกีารตรวจสอบพบการทุจริตโดยให้เบิกค่าใช้จ่ายจากงบประมาณในการ
ด าเนินการตามโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกปี 2555/56 หรือจากงบประมาณประจ าปี 2556 ของหน่วยงาน
ที่ได้รับการจัดสรรไว้  

 6.6 กระทรวงมหาดไทย ก ากับดูแลการท างานของคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัดอย่างใกล้ชิด 
โดยเฉพาะการออกหนังสือรับรองเกษตรกร การให้บริการเกษตรกร ณ จุดรับจ าน า การเก็บรักษาข้าวเปลือกของ
โรงสี และการเก็บรักษาข้าวสารในคลังกลาง 

6.7 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก ากับดูแลการออกหนังสือรับรองเกษตรกรโดยต้องออกหนังสือรับรอง
ให้ตรงตามข้อเท็จจริงทั้งรายชื่อเกษตรกร พ้ืนที่เพาะปลูก ชนิด และปริมาณผลผลิตข้าว  โดยต้องก าหนด
ผู้รับผิดชอบในการออกหนังสือรับรองไว้อย่างชัดเจน  
 6.8 คณะท างานหรือหน่วยงานปฏิบัติการพิเศษ ประกอบด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเจ้าพนักงาน
ต ารวจเพ่ือประสานงาน และตรวจสอบการด าเนินการโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกของรัฐบาล โดยก าหนด
ขอบเขตการปฏิบัติการตรวจสอบให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ที่มีจุดรับจ าน าและคลังกลางและให้รวมถึงการตรวจสอบ
คุณภาพขา้วสารของชุดตรวจสอบข้าวกรมการค้าต่างประเทศด้วย 

................................................... 

ฝ่ายเลขานุการ กขช. 
กรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์ 
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