
 
 

นาย Luis Miguel Etchevehere อธิบดีกรมอุตสาหกรรมการเกษตร ขานรับมติของคณะกรรมการ
สถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติด้านการเกษตรและปศุสัตว์แห่งชาติ (CNEyDA) ในเวลาไม่ถึง 24 ชั่วโมง ภายหลัง
ประชุมดังกล่าว พร้อมประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ภาวะฉุกเฉินและ/หรือภัยพิบัติด้านการเกษตรและปศุสัตว์
ในพ้ืนที่ 4 จังหวัด อันเนื่องจากฝนตกหนักและน้้าท่วมที่เกิดขึ้นตลอดทั้งเดือนมกราคม 2562 

 ทั้งนี้ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมการเกษตร ยืนยันว่าภาครัฐได้ด้าเนินการอย่างเร่งด่วนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
ด้วยทราบดีถึงความอุตสาหะของเหล่าเกษตรกรในพ้ืนที่และยังคงต้องสร้างผลผลิตภายใต้สภาพอากาศดังกล่าว 
รัฐบาลจึงเร่งประกาศภาวะฉุกเฉินภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง เพ่ือให้เกษตรกรได้รับผลประโยชน์ตามที่กฎหมาย
ก้าหนดไว้ นอกจากนี้ หน่วยงานส่วนกลางได้ประสานงานกับเกษตรกร เจ้าหน้าที่รัฐ และทีมงานทางเทคนิคของ
กรมอุตสาหกรรมการเกษตรในพ้ืนที่ตลอดเวลา และได้เตรียมความพร้อมที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือที่จ้าเป็น โดย
อธิบดีและคณะเจ้าหน้าที่จะเดินทางไปยังพ้ืนที่ที่ประสบภัยน้้าท่วมหนักที่สุดของเมือง Villa Minetti ในจังหวัด 
Santa Fe เมือง Coronel Du Graty จังหวัด Chaco และเมือง Goya ในจังหวัด Corrientes อีกด้วย  

อนึ่ง ประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติจะครอบคลุมระยะเวลา 12 เดือน ซึ่งยาวนานกว่าการประกาศ
กฤษฎีกาของจังหวัด Corrientes จังหวัด Chaco และจังหวัด Santa Fe โดยกฤษฎีกาของสองจังหวัดแรกได้
ก้าหนดระยะเวลาของภาวะฉุกเฉินและ/หรือภัยพิบัติไว้เท่ากัน แต่จังหวัด Santa Fe ก้าหนดระยะเวลาครอบคลุม
มากกว่าของสองจังหวัดแรก ในขณะที่จังหวัด Satiago Del Estero ไดอ้อกกฤษฎีกาท้องถิ่นที่มีระยะเวลาเดียวกับ
ประกาศของรัฐบาล  
 
 
 

อาร์เจนตินาประกาศภาวะฉุกเฉินด้านการเกษตรและปศุสัตว์ใน 4 จังหวัด 



รายละเอียดมาตรการของแต่ละจังหวัด มีดังนี้ 
 จังหวัด Corrientes (มติ 16/2019) 

ประกาศภาวะฉุกเฉินครอบคลุม ดังนี้ 
- ระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ส้าหรับพื้นทีป่ระกอบกิจการปศุสัตว์  
- 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ส้าหรับพ้ืนที่ประกอบกิจการด้านเกษตรกรรมอ่ืนๆ ในทุก

เขตของจังหวัด ทั้งในพ้ืนที่ต่้า พ้ืนที่ทะเลสาบ พ้ืนที่ลุ่มน้้าขัง พ้ืนที่ปากแม่น้้า และบริเวณหุบเขารับน้้า
จากแม่น้้าสายรอง ล้าธาร คลอง และแม่น้้าอุรุกวัย ที่ได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักตลอดทั้งเดือน
มกราคม 

 จังหวัด Chaco (มติ 17/2019) 
 ประกาศภาวะฉุกเฉินครอบคลุมทุกเขตของจังหวัด ดังนี้ 

- ระยะเวลา 365 วัน นับตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562 ส้าหรับพ้ืนที่ประกอบกิจการปศุสัตว์  
- 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562 ส้าหรับพ้ืนที่ประกอบกิจการทางด้านเกษตรกรรมอ่ืนๆ ที่

ได้รับผลกระทบจากภัยน้้าท่วม 
 จังหวัด Santa Fe (มติ 18/2019) 

ประกาศภาวะฉุกเฉินครอบคลุม ดังนี้ 
- ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ส้าหรับพ้ืนที่ประกอบกิจการปศุสัตว์ 
- ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ส้าหรับ พ้ืนที่ประกอบกิจการด้าน

เกษตรกรรมอ่ืนๆ ที่ได้รับผลกระทบ ภายในเขตเมือง 9 de Julio, Vera และ General Obligado 
รวมทั้งเขต Romang และ Duran ในเมือง San Javier  

 จังหวัด Santiago del Estero (มติ 19/2019) 
 ประกาศภาวะฉุกเฉินครอบคลุม ดังนี้ 

- ระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ส้าหรับพ้ืนที่ประกอบกิจการเกษตรกรรมและ
ปศุสัตว์ที่ ได้รับผลกระทบจากภัยน้้าท่วม ในเขตเมือง Mariano Moreno, Juan Felipe Ibarra, 
General Taboada และ Manuel Belgrano 

การด าเนินการส าหรับเกษตรกรผู้ผลิตที่ได้รับผลกระทบ 
- กฎหมายภาวะฉุกเฉินก้าหนดให้มีการใช้มาตรการขยายวันสิ้นสุดการช้าระภาษีจากรายได้ต่างๆ รายได้

สุทธิขั้นต่้า และทรัพย์สินส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาภาวะฉุกเฉินที่ก้าหนดไว้ 
- บังคับใช้แผนภาวะฉุกเฉินที่ก้าหนดไว้ในแผนการถาวรส้าหรับหนี้ที่เรียกเก็บได้ (ผ่อนช้าระได้ถึง 48 งวด) 
- ระงับการเริ่มต้นกระบวนการพิจารณาคดีเพ่ือเรียกเก็บภาษีต่อผู้ช้าระภาษีที่ได้รับความคุ้มครองโดย

กฎษฎีกาฉุกเฉิน ตลอดระยะเวลาที่ครอบคลุม 
- ระงับการพิจารณาคดีเพ่ือเรียกเก็บภาษีท่ีอยู่ในกระบวนการ จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาที่ก้าหนดไว้ 
- หากถูกบังคับขายพ้ืนที่ประกอบกิจการเกษตรกรรมและปศุสัตว์ สามารถหักรายได้จากการขายดังกล่าว 

ร้อยละ 100 ออกจากภาษีเงินได้ 



ทั้งนี้ เกษตรกรผู้ผลิตที่ได้รับผลกระทบต้องแสดงหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าพนักงานที่มีอ้านาจของ
จังหวัด เพ่ือยืนยันว่าที่ดินหรือพ้ืนที่ประกอบกิจการของตนได้รับผลกระทบตามที่ก้าหนดไว้ในมาตรา 8 ของ
กฎหมายดังกล่าว 

มาตรการพิเศษ 
 กรมอุตสาหกรรมการเกษตรได้ประกาศมาตรการพิเศษที่จะให้วงเงินสินเชื่อเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยที่กรม
จะช่วยช้าระดอกเบี้ยร้อยละ 50 จากอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ยื่นขอสินเชื่อ เป็นเวลา 2 ปี นอกจากนี้ ยังได้ขอให้
กองควบคุมการค้าสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ใช้สถานการณ์ฉุกเฉินนี้เป็นข้อพิจารณาในการอนุญาตเชือดโคที่มี
น้้าหนักไม่ถึงเกณฑเ์พ่ือการค้าได้ในช่วงที่มีสภาวะฉุกเฉินทางสภาพภูมิอากาศ 

 นอกจากนี้ ธนาคารแห่งชาติยังให้สิทธิพิเศษต่างๆ แก่เกษตรกรผู้ผลิตที่ได้รับผลกระทบ เช่น การขยาย
ขอบเขตการช้าระเงิน และการระงับการเริ่มต้นกระบวนการพิจารณาคดีเพ่ือเรียกเก็บหนี้ เป็นเวลา 90 วัน ส่วน
คณะกรรมการบริหารรายได้แผ่นดิน (AFIP) ก็ได้ก้าหนดมาตรการใหม่ส้าหรับเกษตรกรผู้ผลิตที่อยู่ในสภาวะฉุกเฉิน 
ด้วยการไม่หักภาษีจากรายได้นอกเหนือจากที่ระบบฐานข้อมูลการเกษตรพ้ืนฐาน (SISA) ระบุไว้ 
 
ที่มา: https://www.foodnewslatam.com/paises/8800-argentina-declara-la-emergencia-
agropecuaria-en-algunas-provincias.html 
 
 

ฝ่ายการเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 
กุมภาพันธ์ 2562 

 
 
 
 
 
 


