สรุ ปการประชุ มหารื อผู้เลียงไก่ไข่ พนั ธุ์ ครังที! ๒/๒๕๖๑
วันที! ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๑ เวลา 09:30 น. ณ ห้ องประชุ มตึกอํานวยการ กรมปศุ สัตว์
ความ
เป็ นมา

•

วันที ๒๙ มีนาคม ๒๕61 กสส.จัดประชุ มหารื อผูเ้ ลี"ยงไก่ไข่พนั ธุ์ ครั"งที ๒/๒๕๖๑
โดยมี อธิ บดีกรมปศุ สัตว์ เป็ นประธาน ซึ งมี ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มประกอบด้วย รอง
อธิ บดีกรมปศุ สัต ว์ (สมชวน รั ต นมั งคลานนท์ ) นายมงคล พิพัฒ สั ต ยานุ วงศ์
นายกสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่ งออกไข่ ไก่ ผู้ประกอบการไก่ ไข่ พันธุ์ บจก.KCF
กสก. และ สพส.เพือหาแนวทางส่ งออกส่ งออกไข่ไก่ แก้ไขปัญหาราคาไข่ไก่ตกตํา
ของเกษตรกรผูเ้ ลี"ยงไก่ไข่รายย่อย โดยใช้มาตรการส่ งออกไข่ไก่ไปต่างประเทศ

สาระสํ าคัญ • มติที!ประชุ ม เห็นชอบให้ใช้มาตรการส่ งออกไข่ไก่ไปต่างประเทศ เรี ยกว่า
“แผนปฏิบัตกิ าร PS Support” เพือลดปริ มาณไข่ไก่ในระบบ และลดกระแสการ
ร้องเรี ยนจากกลุ่มผูเ้ ลี"ยงไก่ไข่รายย่อย ช่วยให้ราคาไข่ไก่ในประเทศสู งขึ"น โดยมี
แนวทาง ดังนี"
๑. ส่ งออกไข่ไก่จาํ นวน ๑๐๐ ตู/้ เดือน จากเดิมจํานวน ๕๐ ตู ้ เพิมขึ"นอีกเดือนละ ๕๐
ตู ้ โดยเป็ นไข่ไก่สดใหม่ทีไม่คา้ งสต็อกเกิน ๒ วัน (ไข่ไก่ ๑ ตู ้ เท่ากับ
๓๒๕,๐๐๐ ฟอง)
๒. ดําเนิ นการโดยผูป้ ระกอบการไก่ไข่พนั ธุ์ ๑๓ บริ ษทั และผูเ้ ลี"ยงไก่ไข่ ๑ ราย มี
สัดส่ วนโควตา ดังนี" บมจ.ซี พีเอฟ (๑๑ ตู)้ บมจ.เบทาโกร (๘ ตู)้ บจก.แสงทอง
ฟาร์ม(๘ ตู)้ บจก.ไก่พนั ธุ์เกิดเจริ ญ (๓ ตู)้ บจก.แหลมทอง (๓ ตู)้ บจก.ยูส่ ู ง (๓
ตู)้ บจก.ไทยเอกฟาร์ม (๓ ตู)้ บจก.อีสเทิร์นฟี ดมิลส์ (๒ ตู)้ บจ.ฟาร์มนาดีพนั ธุ์ดี
(๒ ตู)้ บจก.เกียรติดาํ รงชัยฟาร์ม (๒ ตู)้ บจก.รวมพรมิตรฟาร์ม (๑ ตู)้
บจก.ศรี รุ่งเรื องฟาร์ม (๑ ตู)้ บจก.สัตว์ปีกล้านนา (๑ ตู)้ และชุนเซ้งฟาร์ม (๒ ตู)้
๓. ระยะเวลาดําเนิ นการ ๓ เดือน เริ มตั"งแต่วนั ที ๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
๔. การตกลงซื" อขายของผูส้ ่ งออกและผูเ้ ลี"ยงให้เจรจากันเองโดยไม่กดราคาผูส้ ่ งออก
รายอืน หรื อยึดถือตามใบเสร็ จแสดงราคาจริ งทีจําหน่ายกับต่างประเทศหลังหัก
ค่าใช้จ่ายแล้ว

๕. มอบหมายให้ คุณมงคล พิพฒั สัตยานุวงศ์ นายกสมาคมผูผ้ ลิต ผูค้ า้ และส่ งออก
ไข่ไก่ และ บจก.KCF เป็ นผูป้ ระสานงานหลัก และดูแลการบริ หารจัดการร่ วมกับกรม
ปศุสตั ว์
๖. หากผูป้ ระกอบการมี ปัญหาอุ ปสรรคในการส่ งออกขอให้ประสานแจ้งมาที
อธิ บดีกรมปศุสตั ว์
• เรื! องอื!นๆ
- ประธานขอให้ผเู ้ ลี"ยงไก่ไข่พนั ธุ์ปรับสัดส่ วนการเลี"ยงไก่ไข่ภายในฟาร์ มไม่ให้
หนาแน่ นจนเกินไปเพือลดการเกิดโรคระบาด พร้อมทั"งประชัมพันธ์ให้ลูกเล้า
ทราบและดูแลเฝ้าระวังนกพิราบ หรื อนกอพยพ ตลอดจนหลีกเลียงการเลี"ยงไก่
บนบ่อปลา หากพบสิ งผิดปกติขอให้แจ้งกรมปศุสตั ว์ทนั ที
การ
• เสนอมาตรการส่ งออกไข่ไก่ไปต่างประเทศ “แผนปฏิบัตกิ าร PS Support” ที
ดําเนินการ
หารื อร่ วมกับผูป้ ระกอบการ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
ต่ อไป
รายงานในทีประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg
Board) ครั"งที ๑/๒๕๖๑ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
ข้ อมูลโดย กลุ่มส่ งเสริ มและพัฒนาสัตว์ ปีก กองส่ งเสริ มและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
(วันที" ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑)

