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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการแกไขปญหาผลิตผลทางการเกษตรของเกษตรกร 

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
---------- 

 
  ดวยผลิตผลทางการเกษตรของเกษตรกรหลายชนิด เชน ขาว กาแฟ ออย ปาลม 
หอมแดง หอมหัวใหญ ขิง พริกไทย ถ่ัวเขียว สุกร เปนตน ยังมีความไมแนนอน ท้ังในดานการ
ผลิต 
และการตลาด ทําใหมีผลกระทบตอราคาของผลิตผล ทําใหเกษตรกรที่มีฐานะยากจนไดรับความ
เดือด 
รอนอยูเนืองๆ 
  ดังน้ัน เพื่อเปนการแกไขปญหาผลิตผลทางการเกษตรของเกษตรกร ในอันที่จะ 
บรรเทาความเดือดรอนของเกษตรกร อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ
ลักษณะ 
ปกครองทองท่ี พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ และมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราช
การ 
แผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้ 
  ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการแกไขปญหา
ผลิต 
ผลทางการเกษตรของเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๓๕" 
  ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสิบหาวันนับแตวันประกาศในราช
กิจจาน ุ
เบกษาเปนตนไป 
  ขอ ๓  ในระเบียบนี้ 
  "ผลิตผลทางการเกษตร" หมายถึง ผลิตผลของเกษตรกรที่เกิดจากการทํานา ทํา
ไร 
ทําสวน ประมง เล้ียงสัตว และเพาะปลูกพืชผักอื่นๆ 
  "เกษตรกร" หมายถึง ชาวนา ชาวไร ชาวสวน ชาวประมง หรือผูประกอบอาชีพ
ทาง 
การเกษตรอื่น 
  "อําเภอ" หมายความถึง กิ่งอําเภอดวย 
  ขอ ๔  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ 
  ขอ ๕  ใหมีคณะกรรมการแกไขปญหาผลิตผลทางการเกษตรของเกษตรกรระดับ 
อําเภอชุดหนึ่ง เรียกโดยยอวา "กผอ." ประกอบดวย 
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  (๑)  นายอําเภอทองท่ี      เปน ประธาน
กรรมการ 
  (๒)  เกษตรอําเภอ     เปน  รองประธาน
กรรมการ 
  (๓)  เจาหนาที่บริหารงานที่ดินอําเภอ   เปน  กรรมการ 
  (๔)  ปาไมอําเภอ      เปน  กรรมการ 
  (๕)  ปศุสัตวอําเภอ      เปน  กรรมการ 
  (๖)  สหกรณอําเภอ      เปน  กรรมการ 
  (๗)  ประมงอําเภอ      เปน  กรรมการ 
  (๘)  พัฒนาการอําเภอ     เปน  กรรมการ 
  (๙)  ปลัดอําเภอประจําตําบล     เปน  กรรมการ 
         (๑๐)  สมาชิกสภาจังหวัดในเขตอําเภอ หรือกํานัน    เปน  กรรมการ 
         ผูใหญบาน  ท่ีนายอําเภอเห็นสมควร 
         (๑๑)  ประธานกลุมเกษตรกรหรือผูแทน  เปน  กรรมการ 
          เกษตรกร  ซึ่งมีประสบการณแตละสาขา 
          จํานวนตามท่ีนายอําเภอเห็นสมควร 
         (๑๒)  ปลัดอําเภอหัวหนาฝายปกครองและพัฒนา     เปน  กรรมการและ
เลขานุการ 
         (๑๓)  ปลัดอําเภอที่นายอําเภอเห็นสมควร              เปน  กรรมการและผู
ชวยเลขา 
                  นุการ 
         (๑๔)  ผูชวยเกษตรอําเภอ            เปน  กรรมการและผูชวย
เลขา 
                  นุการ 
  ใหคณะกรรมการชุดนี้มีอํานาจหนาท่ี  ดังน้ี 
  (๑)  ชวยเหลือสนับสนุนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ  ในการดําเนินการ
สํารวจ 
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผลิตผลการเกษตรของเกษตรกรที่ประสบปญหาความเดือดรอน 
  (๒)  ใหความรวมมือในการประชุมปรึกษาหารือ  พิจารณาหามาตรการในการ
ชวย 
เหลือบรรเทาความเดือดรอนของเกษตรกร 
  (๓)  กรณีที่เกษตรกรรวมตัวกันชุมนุมเรียกรองขอความชวยเหลือจากทางราช
การให 
ติดตามความเคล่ือนไหวอยางใกลชิด  และรายงานนายอําเภอทราบโดยทันทีและตอเนื่องทุกระยะ 
  (๔)  รวมมือประสานงานกับสวนราชการ  หนวยงานภาคเอกชน  เกษตรกร
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ตลอดจน 
ผูที่เกี่ยวของในการแกไขปญหาและบรรเทาความเดือดรอนของเกษตรกร 
  (๕)  ประชาสัมพันธใหเกษตรกร  ที่ประสบปญหาความเดือดรอนทราบเกี่ยวกับ
การ 
ดําเนินการชวยเหลือของทางราชการ 
  (๖)  มีหนาที่อื่นๆ  ตามท่ีทางราชการหรือนายอําเภอมอบหมายในการแกไข
ปญหา 
และบรรเทาความเดือดรอนของเกษตรกร 
  ขอ  ๖  ใหมีคณะกรรมการแกไขปญหาผลิตผลทางการเกษตรของเกษตรกร
ระดับ 
จังหวัดชุดหน่ึง เรียกโดยยอวา "กผจ."  ประกอบดวย 
  (๑)  ผูวาราชการจังหวัด    เปน  ประธานกรรมการ 
  (๒)  รองผูวาราชการจังหวัดซึ่งผูวาราชการ เปน  รองประธานกรรมการ 
           จังหวัดมอบหมายหนึง่คน 
  (๓)  ประธานสภาจังหวัด    เปน  กรรมการ 
  (๔)  ปลัดจังหวัด     เปน  กรรมการ 
  (๕)  เกษตรจังหวัด     เปน  กรรมการ 
  (๖)  เจาพนักงานที่ดินจังหวัด   เปน  กรรมการ 
  (๗)  ปาไมจังหวัด     เปน  กรรมการ 
  (๘)  ปศุสัตวจังหวัด     เปน  กรรมการ 
  (๙)  สหกรณจังหวัด     เปน  กรรมการ 
         (๑๐)  ประมงจังหวัด     เปน  กรรมการ 
         (๑๑)  พัฒนาการจังหวัด    เปน  กรรมการ 
         (๑๒)  พาณิชยจังหวัด     เปน  กรรมการ 
         (๑๓)  อุตสาหกรรมจังหวัด    เปน  กรรมการ 
         (๑๔)  หัวหนาสํานักงานจังหวัด   เปน  กรรมการ 
         (๑๕)  ประธานกลุมเกษตรกรหรือผูแทน  เปน  กรรมการ 
         เกษตรกร  ซึ่งมีประสบการณแตละสาขา 
         จํานวนตามที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควร 
         (๑๖)  จาจังหวัด      เปน  กรรมการและเลขานุ
การ 
        (๑๗)  ผูชวยเกษตรจังหวัดหรือผูท่ีเกษตรจังหวัด  เปน  กรรมการและผูชวย
เลขา          
         มอบหมาย      นุการ 
         (๑๘)  ผูชวยพาณิชยจังหวัดหรือผูท่ีพาณิชย   เปน  กรรมการและผูชวย



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เลขา 
         จังหวัดมอบหมาย     นุการ 
  ใหคณะกรรมการชุดนี้มีอํานาจหนาท่ี  ดังน้ี 
  (๑)  ชวยเหลือสนับสนุนใหมีการสํารวจ  รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการผลิตการ
ตลาด 
ราคา  แหลงตลาด  ผูประกอบการคา  ตลอดจนขอมูลอ่ืน ๆ  เพื่อใหสามารถใชขอมูลในการแกไข 
ปญหาความเดือดรอนไดทันทวงที 
  (๒)  ใหความรวมมือในการประชุมปรึกษาหารือ  พิจารณาหามาตรการในการ
ชวย 
เหลือบรรเทาความเดือดรอนที่เกษตรกรประสบอยู 
  (๓)  ใหความรวมมือชวยเหลือจังหวัดและอําเภอ  ในการประสานงานขอรับการ 
สนับสนุนความชวยเหลือจากหนวยเหนือ  หรือสวนราชการ  หนวยงาน  หรือภาคเอกชน  เพื่อแก
ไข 
ปญหาและบรรเทาความเดือดรอนของเกษตรกร 
  (๔)  ชวยกํากับ  ดูแล  แกไขปญหา  ในกรณีที่มีการรวมตัวกันชุมนุมเรียกรอง 
ของเกษตรกร 
  (๕)  ประชาสัมพันธชี้แจงใหสวนราชการ  หนวยงานท่ีเก่ียวของ  ตลอดจน
เกษตรกร 
เขาใจในการดําเนินการชวยเหลือของทางราชการ 
  (๖)  ดําเนินการอื่น ๆ  ตามที่ทางราชการหรือผูวาราชการจังหวัดมอบหมายใน
การ 
แกไขปญหา  และบรรเทาความเดือดรอนของเกษตรกร 
  ขอ  ๗  ใหอําเภอทองท่ีมอบหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ  ดําเนินการสํารวจ
ผลิต 
ผลทางการเกษตรที่มีปญหาในดานการผลิตและการตลาดอยูเปนประจํา  ใหทราบจํานวน
เกษตรกร 
ปริมาณผลิตผล โดยแยกเปนเกษตรกรรายยอย  รายใหญ  ปริมาณผลิตผลท่ีเหลือจากบริโภคไว 
สําหรับจําหนายและรายละเอียดอื่น ๆ  ท่ีเห็นสมควรสํารวจไว  ใหเปนปจจุบัน 
  ขอ  ๘  ใหอําเภอและจังหวัดติดตามความเคล่ือนไหวและตรวจสอบผลิตผลทาง
การ 
เกษตรที่คาดวาจะมีปญหาทั้งทางดานปริมาณและราคา  อยางใกลชิด  เมื่อมีปญหาเกิดขึ้นก็ให
อําเภอ 
และจังหวัดไปแกไขปญหาที่เกิดขึ้นทันท ี แลวรายงานใหกระทรวง  ทบวง  กรม  ท่ีมีหนาท่ีรับผิด 
ชอบทราบท้ังรายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบดวย 
  ในกรณีที่เกินขีดความสามารถของอําเภอและจังหวัด  ใหจังหวัดรายงานขอรับ



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

การ 
สนับสนุนความชวยเหลือจากกระทรวง  ทบวง  กรม  ที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรง  เพ่ือใหเขาไป 
ดําเนินการแกไขปญหาโดยเรงดวน  ท้ังรายงานใหกระทรวงมหาดไทยเพื่อการประสานงานในการ
ขอ 
รับการสนบัสนนุดวย 
  ขอ  ๙  ใหอําเภอและจังหวัด  ดําเนินการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับแหลงและ
จํานวน 
ตลาดของผลิตผลท่ีมีปญหา  ท้ังตลาดในทองถ่ินและตางทองท่ี  ตลอดจนตลาดในตางประเทศ
ดวย   
เพ่ือระบายผลิตผลท่ีมีปญหาออกสูตลาดไดทันทวงที 
  ขอ  ๑๐  ใหอําเภอและจังหวัด  ประสานงานกับผูประกอบการคาในทองถิ่น  
และ 
ตางทองท่ีหรือผูสงออก  เพื่อรับซื้อและระบายผลิตผลที่ประสบปญหาออกสูตลาด 
  ขอ  ๑๑  ในกรณีที่อําเภอและจังหวัดเห็นวา  ควรสงเสริมใหมีการแปรรูปผลิตผล 
ทางการเกษตร  โดยใหประสานงานกับกระทรวงอุตสาหกรรม  และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  และ
ราย 
งานใหกระทรวงมหาดไทยทราบ 
  ขอ  ๑๒  ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับกระบวนการในการผลิตของผลิตผลทางการ 
เกษตร ใหอําเภอและจังหวัดขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ  และรายงานให 
กระทรวงมหาดไทยทราบ 
  ขอ  ๑๓  เม่ือเกษตรกรประสบปญหาดานการผลิตและดานการตลาด  โดย
เฉพาะ 
อยางย่ิงในกรณีท่ีผลิตผลมีปญหาราคาตกตํ่า  ใหอําเภอและจังหวัดดําเนินการขอรับการสนับสนุน
หรอื 
ใชมาตรการตางๆ  ในการแกไขปญหาเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของเกษตรกร  ดังน้ี 
  (๑)  ดําเนินการขอรับการสนับสนุนการชวยเหลือจากกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือ 
เกษตรกรตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี วาดวยกองทุนรวมเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร 
  (๒)  ดําเนินการขอรับการสนับสนุนการชวยเหลือจากกองทุนสงเคราะห
เกษตรกร 
ตามกฎหมายกองทุนสงเคราะหเกษตรกร 
  (๓)  ดําเนินการขอรับการสนับสนุนการชวยเหลือ  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย 
วาดวยการรับซื้อผลิตผลทางการเกษตรเพื่อชวยเหลือเกษตรกรขององคการบริหารสวนจังหวัด 
  (๔)  ดําเนินการตามระเบียบอื่นๆ  ที่เกี่ยวกับการชวยเหลือเกษตรกร  ในดาน
การ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ผลิตและดานการตลาด 
  (๕)  ใชมาตรการอื่นๆ  เชน  การจัดตลาดนัดผลิตผลทางการเกษตร  การขอ 
ความรวมมือจากผูประกอบการคาหรือภาคธุรกิจเอกชนใหรับซื้อผลิตผลที่มีปญหา  เปนกรณี
พิเศษ 
  ในการดําเนินการตามมาตรการดังกลาวขางตน  ใหจังหวัดขอรับการสนับสนุน
จาก 
กระทรวง  ทบวง  กรม  ที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรง  และรายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบ 
  ขอ  ๑๔  ในกรณีที่เกษตรกรมีการเคลื่อนไหวชุมนุมเรียกรองเกี่ยวกับผลิตผลทาง
การ 
เกษตรนอกจากจะดําเนินการใหความชวยเหลือตามวิธีการและมาตรการแกไขปญหาดังกลาวแลว  
ให 
อําเภอและจังหวัดพิจารณาแกไขปญหาการชุมนุมเรียกรองใหสิ้นสุดในระดับพื้นที ่
  ขอ  ๑๕  เมื่อสวนราชการที่มีหนาที่รับผิดชอบในสวนกลาง  ไดรับรายงานจาก
จังหวัด 
ตามที่กําหนดไวใหรายงานตามระเบียบนี้แลว  ใหรีบเสนอกระทรวงมหาดไทยทันที  ทั้งประสาน
งาน 
เพื่อใหกระทรวง  ทบวง  กรม  ที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงทราบ  รวมท้ังประชาสัมพันธให
เกษตรกร 
ทราบโดยทั่วกัน 
 
     ประกาศ  ณ  วันที ่ ๒๒  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๓๕ 
         พลตํารวจเอก  เภา  สารสิน 
               รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
[รก.๒๕๓๕/๗๔/๑๐/๑ กรกฎาคม ๒๕๓๕] 
 
         อัมพิกา/แกไข 
         ๑๕/๑๑/๔๔ 
                 ตรวจถูกตอง ๒๑/๑๒/๒๕๔๔ 
 


