
สรุปผลการประชุม 
คณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกร 

ครั้งท่ี 12/2555 (ครั้งท่ี 229) 
วันศุกรท่ี  14 ธันวาคม 2555  เวลา 14.00 น. 

ณ หองประชุม 30413 ช้ัน 4 (หองกิติยากรวรลักษณ) อาคารสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 

----------------------- 

คณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกร (คชก.) ไดมีการประชุม ครั้งท่ี 
12/2555  (ครั้งท่ี 229) เม่ือวันท่ี  14 ธันวาคม 2555  เวลา 14.00 น. ณ  หองประชุม 30413 ชั้น 4  

(หองกิติยากรวรลักษณ) อาคารสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย เพ่ือพิจารณาเรื่องตางๆ แลวมีมติ ดังนี้ 

1.  โครงการรักษาเสถียรภาพราคาสุกร 

  1.1  เห็นชอบโครงการรักษาเสถียรภาพราคาสุกร ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกร

และผลิตภัณฑเสนอ  โดยการใหสหกรณผูเลี้ยงสุกรและสมาคมผูเลี้ยงสุกรแหงชาติ รับซ้ือสุกรจากสมาชิก
ผูเลี้ยงสุกร หรือเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมปศุสัตว เพ่ือดําเนินการสงออกสุกรไปยังกลุมประเทศ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปริมาณสุกรเปาหมาย 150,000 ตัว ท้ังนี้ ใหดําเนินการเม่ือราคาสุกรมีชีวิต

เทากับหรือตํ่ากวากิโลกรัมละ 55 บาท  (อางอิงจากราคาตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกลางวาดวย
ราคาสินคาและบริการ เรื่อง ราคารับซ้ือและราคาจําหนายสุกร เนื้อสุกรแนะนําของภาคกลาง) โดยใหการ
สนับสนุนคาขนสงสุกรจากจังหวัดตนทางถึงปลายทางและคาใชจายดานบริหารจัดการสุกร เฉลี่ยตัวละ 400 บาท  

ผานสมาคมผูเลี้ยงสุกรแหงชาติ และชุมนุมสหกรณผูเลี้ยงสุกรแหงชาติ จํากัด ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และ
วิธีการท่ีกรมปศุสัตวกําหนด  ระยะเวลาดําเนินการ 14 ธันวาคม 2555 – มิถุนายน 2556  ระยะเวลา
โครงการ 14 ธันวาคม 2555 – สิงหาคม 2556   

  1.2  อนุมัติเงินจายขาด วงเงิน 61.80 ลานบาท ใหกรมปศุสัตว เพ่ือเปนคาใชจายในการ
ดําเนินการตามโครงการรักษาเสถียรภาพราคาสุกร  แยกเปน 

(1) วงเงิน 54.0 ลานบาท เปนคาขนสงสุกรเฉลี่ยตัวละ 360 บาท ท้ังนี้ข้ึนอยูกับ

ระยะทางจากตนทางถึงปลายทาง โดยอางอิงขอมูลของกรมทางหลวง ไมเกินตัวละ 360 บาท   
(2)  วงเงิน 6.0 ลานบาท เปนคาใชจายดานบริหารจัดการสุกร ตัวละ 40 บาท   
(3)  วงเงิน 1.8 ลานบาท เปนคาบริหารจัดการโครงการฯ ตามท่ีจายจริง ไมเกินรอยละ 3 

ของวงเงินโครงการฯ  

  1.3  ใหคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ พิจารณาการบริหารจัดการความ
เสี่ยงราคาสุกรมีชีวิต การแกไขปญหาสุกรท้ังระบบ ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว  กํากับดูแลการบริหารจัดการ

โครงการรักษาเสถียรภาพราคาสุกรและการสนับสนุนคาขนสงและคาใชจายดานบริหารจัดการสุกร รวมท้ัง 
ติดตามประเมินผลการดําเนินการอยางใกลชิดเพ่ือใหการดําเนินการตามโครงการฯ และการแกไขปญหาสุกร
ท้ังระบบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และมอบหมายสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ติดตามและศึกษาเสนทาง

การสงออกสุกรไปยังกลุมประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตามโครงการฯ รวมท้ัง ปญหาและอุปสรรค เพ่ือ
เปนขอมูลในการกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินการในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตอไป 
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2.  โครงการรักษาเสถียรภาพราคาไขไก ป 2555 

  2.1  เห็นชอบโครงการรักษาเสถียรภาพราคาไขไก ป 2555 เพ่ือแกไขปญหาผลผลิตไขไก
ลนตลาดและราคาตกต่ํา ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไกไขและผลิตภัณฑเสนอ  โดยดําเนินการ 3 
กิจกรรม คือ  1) การลดกําลังการผลิตไขไก ดวยการชดเชยการปลดแมไกไขยืนกรงออกจากระบบ  2) การ
รวบรวมไขไกออกจากระบบ โดยการระบายจําหนายเขาสูโรงงานแปรรูป โรงงานผลิตอาหารสัตวในประเทศ
และรวบรวมเก็บสตอกเขาหองเย็นเพ่ือรอระบายจําหนายไปตางประเทศ  และ 3) การรณรงคบริโภคไขไกของ
สหกรณ โดยการสนับสนุนคาใชจายในการจําหนาย และจัดทําสื่อประชาสัมพันธ  ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และ
วิธีการท่ีกรมปศุสัตวและกรมสงเสริมสหกรณกําหนด  ระยะเวลาดําเนินการ  14 ธันวาคม 2555 – 14
มิถุนายน 2556  ระยะเวลาโครงการ 14 ธันวาคม 2555 – 14 สิงหาคม 2556  ท้ังนี้ จะตองมีมาตรการ
ในการควบคุมปริมาณการนําเขาพอแมพันธุไกไข เพ่ือไมใหเกิดผลกระทบท้ังดานการผลิตและดานราคา
สําหรับเกษตรกรและผูบริโภค 

   2.2  อนุมัติเงินจายขาด วงเงิน  132,412,680 บาท เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินการ
ตามโครงการรักษาเสถียรภาพราคาไขไก ป 2555  แยกเปน  3 กิจกรรม ดังนี้ 

2.2.1  การชดเชยการลดกําลังการผลิตไขไก  วงเงิน 26.574  ลานบาท แยกเปน 

(1) วงเงิน  25.80 ลานบาท ใหกรมปศุสัตว เปนคาชดเชยการปลดแมไกไข
ยืนกรงอายุไมเกิน 65 สัปดาหออกจากระบบ โดยตองไมนําแมไกไขเขาเลี้ยงหลังการปลดเปนเวลา 3 เดือน 
ใหแกเกษตรกรผูเลี้ยงไกไขท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมปศุสัตว และสหกรณผูเลี้ยงไกไขท่ีจดทะเบียนไวกับกรมสงเสริม
สหกรณ เปาหมายการปลดแมไกไขยืนกรงเพ่ิมเติมจากการปลดแมไกไขปกติ จํานวน 2.58 ลานตัว  ในอัตรา
ตัวละ 10 บาท  ระยะเวลาดําเนินการ  14 ธันวาคม 2555 – 14 มีนาคม 2556 ระยะเวลาโครงการ  14 
ธันวาคม 2555 -  14 มิถุนายน 2556 

(2) วงเงิน 0.774 ลานบาท ใหกรมปศุสัตว เ พ่ือเปนคาใชจายในการ
ดําเนินการของทางราชการตามท่ีจายจริง ไมเกินรอยละ 3 ของวงเงินดําเนินกิจกรรม 

2.2.2  การรวบรวมไขไกออกจากระบบ  วงเงิน  100.425 ลานบาท  แยกเปน 

(1)  วงเงิน 97.5 ลานบาท ใหกรมปศุสัตว  เปนคาบริหารจัดการในการ
รวบรวมไขไกสวนเกินของเกษตรกรผูเลี้ยงไกไขท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมปศุสัตว สมาคมผูเลี้ยงไกไข สมาคมผูผลิต 
ผูคา และสงออกไขไก และสหกรณผูเลี้ยงไกไขท่ีจดทะเบียนไวกับกรมสงเสริมสหกรณ  เพ่ือระบายจําหนายสู
โรงงานแปรรูป โรงงานผลิตอาหารสัตวในประเทศ และรวบรวมเก็บสตอกเขาหองเย็นเพ่ือรอระบายจําหนายไป
ตลาดตางประเทศ  เปาหมาย 195 ลานฟอง (หรือวันละ 1.1 ลานฟอง) ในอัตราฟองละ 0.50 บาท  
ระยะเวลาดําเนินการ 14 ธันวาคม 2555 – 14 มิถุนายน 2556  ระยะเวลาโครงการ 14 ธันวาคม 2555 – 
14 สิงหาคม 2556 

(2)  วงเงิน 2.925 ลานบาท ใหกรมปศุสัตว เ พ่ือเปนคาใชจายในการ
ดําเนินการของทางราชการตามท่ีจายจริงไมเกินรอยละ 3 ของวงเงินดําเนินกิจกรรม 

2.2.3  การรณรงคบริโภคไขไกของสหกรณ  ใหกรมสงเสริมสหกรณ วงเ งิน  
5,413,680 บาท  แยกเปน 

(1) วงเงิน 4,576,000 บาท เพ่ือสนับสนุนคาใชจายในการจําหนายไขไกใหแก
สหกรณผูเลี้ยงไกไข 4 สหกรณ ไดแก สหกรณผูเลี้ยงไกไขลุมแมน้ํานอยจํากัด สหกรณผูเลี้ยงไกไขชลบุรี จํากัด 
สหกรณผูเลี้ยงไกไขแปดริ้ว จํากัด และสหกรณผูเลี้ยงไกไขเชียงใหม-ลําพูน จํากัด ในอัตราฟองละ 0.40 บาท 
โดยจําหนายตรงผานชองทางตาง ๆ  ดังนี้ 
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(1.1) จําหนายใหโรงเรียนในพ้ืนท่ีในราคาต่ํากวาราคาขายปลีกในตลาดสด
ท่ัวไป เปาหมาย 20 โรงเรียน โรงเรียนละ 500 ฟอง/วัน เปนเวลา 4 เดือน ๆ ละ 22 วัน ปริมาณไขไกรวม 
880,000 ฟอง วงเงิน 352,000 บาท  

(1.2) จําหนายตรงสูผูบริโภค เปาหมายครั้งละ 50,000 ฟอง เปนเวลา  4 เดือน 
เดือนละ 12 ครั้ง/สหกรณ จํานวน 4 สหกรณ ปริมาณไขไกรวม 9,600,000 ฟอง วงเงิน 3,840,000 บาท  

(1.3) จําหนายใหรานอาหารท่ีรวมกิจกรรม เปาหมาย 30 ราน รานละ  
2,000 ฟอง/เดือน เปนเวลา 4 เดือน จํานวน 4 สหกรณ ปริมาณไขไกรวม 960,000 ฟอง วงเงิน 
384,000 บาท  

(2)  วงเงิน 680,000 บาท  เปนคาใชจายในการจัดทําสื่อ อาทิ แผนพับ 
โปสเตอร สติ๊กเกอร ปายไวนิล เพ่ือเผยแพรความรูดานประโยชนจากการบริโภคไขไก รวมท้ังจัดกิจกรรมรณรงค
สงเสริมการบริโภคไขไกในโรงเรียน และเชื่อมโยงสหกรณผูเลี้ยงไกไขรวมกิจกรรมและจําหนายไขไก  

(3) วงเงิน 157,680 บาท เปนคาใชจายในการดําเนินการของทางราชการ
ตามท่ีจายจริงไมเกินรอยละ 3 ของวงเงินดําเนินกิจกรรม 

  2.3  ใหคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไกไขและผลิตภัณฑ พิจารณาการบริหารจัดการการ
แกไขปญหาไกไข ท้ังระบบ ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว  กํากับดูแลการบริหารจัดการโครงการรักษา
เสถียรภาพราคาไขไก ป 2555 ควบคูกับการควบคุมการนําเขาแมพันธุ  และการสนับสนุนคาใชจาย
ดําเนินการในแตละกิจกรรม รวมท้ัง ติดตามประเมินผลการดําเนินการอยางใกลชิดเพ่ือใหการดําเนินการตาม
โครงการฯ และการแกไขปญหาไขไกท้ังระบบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   

3. การลดเบ้ียปรับตามโครงการแกไขปญหาราคาผลไม (ลําไย) ป 2545 จังหวัดลําพูน 

  เห็นชอบใหกรมการคาภายใน เจรจาประนอมหนี้ในชั้นศาลกับหางหุนสวนจํากัดไบโอกรีนกับพวก 
ลูกหนี้โครงการแกไขปญหาราคาผลไม (ลําไย ) ป 2545 จังหวัดลําพูน ซ่ึงคดีมีทุนทรัพยเกินกวา 2 ลานบาท  
โดยลดเบี้ยปรับจากเดิม 2,416,250 บาท เหลือ 800,000 บาท และผอนผันใหหางหุนสวนจํากัดไบโอกรีน
จํากัด ชําระหนี้เงินตน 3,000,000 บาท พรอมเบี้ยปรับ 800,000 บาท รวมเปนเงิน 3,800,000 บาท  
งวดแรก จํานวน 1,900,000 บาท ภายในวันท่ี 31 มกราคม 2556  สวนท่ีเหลือใหชําระใหเสร็จสิ้นภายใน
วันท่ี 31 มีนาคม 2556 

4.  การยกเวนดอกเบ้ีย (เบ้ียปรับ) และขยายระยะเวลาโครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนรับซ้ือลําไย 
     เพ่ือแปรรูป ป 2543 

  อนุมัติใหยกเวนดอกเบี้ยผิดนัดชําระหนี้ (เบี้ยปรับ) จํานวน  14,113.33 บาท ใหแกกลุม
แมบานเกษตรกรบานแซม และกลุมแมบานเกษตรกรบานลอง จังหวัดลําพูน  และ กลุมแมบานเกษตรกรบาน
ปาออย จังหวัดเชียงใหม ลูกหนี้โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนรับซ้ือลําไยเพ่ือแปรรูป ป 2543  ซ่ึง
ไดสงคืนเงินตนและคาเบี้ยปรับรวมกันแลวเกินวงเงินยืม โดยนําดอกเบี้ยผิดนัดที่ชําระไวแลวจํานวน 
366,382.76 บาท มาชําระเปนเงินตนท่ีคงคางจํานวน 219,863.58 บาท เพื่อปรับลดภาระหนี้และ
ตัดออกจากบัญชีลูกหนี้คงคางของกรมสงเสริมการเกษตร สําหรับคาเบี้ยปรับท่ีชําระไวเกินกวาเงินตนจํานวน 
146,519.19 บาท ใหยกเปนรายไดของกองทุนรวมฯ ตามท่ีกรมสงเสริมการเกษตรเสนอ และอนุมัติใหขยาย
ระยะเวลาโครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนรับซ้ือลําไยเพ่ือแปรรูป ป 2543  จากเดิม “สิ้นสุด กรกฎาคม 
2544 ” เปน “สิ้นสุด ธันวาคม 2558” 
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  ท้ังนี้ ใหครอบคลุมถึงกลุมเกษตรกรลูกหนี้กลุมอ่ืนท่ีกรมสงเสริมการเกษตรไดติดตามเรงรัด

การชําระหนี้และกลุมเกษตรกรลูกหนี้ดังกลาวไดดําเนินการตามเง่ือนไข โดยใหกรมสงเสริมการเกษตร เรงรัด

ตรวจสอบดําเนินการสําหรับกลุมเกษตรกรลูกหนี้โครงการท่ีเหลือโดยใชกรอบแนวทางเชนเดียวกัน เพ่ือให

สามารถปดบัญชีโครงการไดโดยเร็ว 

5.  การยกเวนดอกเบ้ีย (เบ้ียปรับ) และขยายระยะเวลาโครงการสนับสนุนเงินทุนจัดซ้ือเตาอบลําไย  

     ป 2545 

  อนุมัติใหยกเวนดอกเบี้ยผิดนัดชําระหนี้ (เบี้ยปรับ) จํานวน  207,618.01 บาท ใหแกกลุม

แมบานเกษตรกร 47 กลุม และ เกษตรกรรายยอย 200 ราย ของจังหวัดเชียงใหม พะเยา และลําพูน ลูกหนี้

โครงการสนับสนุนเงินทุนจัดซ้ือเตาอบลําไย ป 2545  ซ่ึงไดสงคืนเงินตนและคาเบี้ยปรับรวมกันแลวเกินวงเงินยืม 

โดยนําดอกเบี้ยผิดนัดท่ีชําระไวแลวจํานวน 3,039,223.11 บาท มาชําระเปนเงินตนท่ีคงคางจํานวน 

2,304,173.43 บาท เพ่ือปรับลดภาระหนี้และตัดออกจากบัญชีลูกหนี้คงคางของกรมสงเสริมการเกษตร 

สําหรับคาเบี้ยปรับท่ีชําระไวเกินกวาเงินตนจํานวน 735,049.68 บาท ใหยกเปนรายไดของกองทุนรวมฯ 

ตามท่ีกรมสงเสริมการเกษตรเสนอ  และอนุมัติใหขยายระยะเวลาโครงการสนับสนุนเงินทุนจัดซื้อเตาอบ

ลําไย ป 2545  จากเดิม “สิ้นสุด กรกฎาคม 2549 ” เปน “สิ้นสุด ธันวาคม 2558 ” 

  ท้ังนี้ ใหครอบคลุมถึงกลุมเกษตรกร/เกษตรกรรายยอยลูกหนี้รายอ่ืนท่ีกรมสงเสริมการเกษตร

ไดติดตามเรงรัดการชําระหนี้และลูกหนี้ดังกลาวไดดําเนินการตามเง่ือนไข โดยใหกรมสงเสริมการเกษตรเรงรัด

ตรวจสอบดําเนินการสําหรับลูกหนี้โครงการท่ีเหลือโดยใชกรอบแนวทางเชนเดียวกัน เพ่ือใหสามารถปดบัญชี

โครงการไดโดยเร็ว 

6.  การยกเวนดอกเบ้ีย (เบ้ียปรับ) และขยายระยะเวลาโครงการจัดหาปุยเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร 

     โดยกลุมเกษตรกร ป 2542-2544 ของกรมสงเสริมการเกษตรกร 

  อนุมัติใหยกเวนดอกเบี้ยผิดนัดชําระหนี้ (เบี้ยปรับ) จํานวน  167,403.83  บาท ใหแกกลุม

เกษตรกรลูกหนี้โครงการจัดหาปุยเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรโดยกลุมเกษตรกร ป 2542-2544 ซ่ึงไดสงคืนเงินตน

และคาเบี้ยปรับรวมกันแลวเกินวงเงินยืม โดยนําดอกเบี้ยผิดนัดท่ีชําระไวแลวจํานวน 197,158.97 บาท มาชําระ

เปนเงินตนท่ีคงคางจํานวน 163,612.04 บาท เพ่ือปรับลดภาระหนี้และตัดออกจากบัญชีลูกหนี้คงคางของ

กรมสงเสริมการเกษตร สําหรับคาเบี้ยปรับท่ีชําระไวเกินกวาเงินตนจํานวน 33,546.93 บาท ใหยกเปน

รายไดของกองทุนรวมฯ ตามท่ีกรมสงเสริมการเกษตรเสนอ  และอนุมัติใหขยายระยะเวลาโครงการจัดหาปุย

เพ่ือชวยเหลือเกษตรกรโดยกลุมเกษตรกร ป 2542-2544 จากเดิม “สิ้นสุด เมษายน 2545 ” เปน 

“สิ้นสุด ธันวาคม 2556 ” 

  ท้ังนี้ ใหครอบคลุมถึงกลุมเกษตรกรลูกหนี้กลุมอ่ืนท่ีกรมสงเสริมการเกษตรไดติดตามเรงรัด

การชําระหนี้และกลุมเกษตรกรลูกหนี้ดังกลาวไดดําเนินการตามเง่ือนไข โดยใหกรมสงเสริมการเกษตร เรงรัด

ตรวจสอบดําเนินการสําหรับกลุมเกษตรกรลูกหนี้โครงการท่ีเหลือโดยใชกรอบแนวทางเชนเดียวกัน เพ่ือให

สามารถปดบัญชีโครงการไดโดยเร็ว 
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7.  การยกเวนดอกเบ้ียเงินกูตามโครงการสนับสนุนสินเช่ือในการจัดหาปุยเคมีเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร  
     ป 2544 (กรณีสหกรณการเกษตรสังขะศรีณรงค จํากัด) ของกรมสงเสริมสหกรณ 

  เห็นชอบใหกรมสงเสริมสหกรณเจรจาประนอมหนี้ในชั้นศาลกับสหกรณการเกษตรสังขะ
ศรีณรงค จํากัด ลูกหนี้ตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อในการจัดหาปุยเคมีเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร ป 2544  ซ่ึง
เปนคดีท่ีมีทุนทรัพยเกินวา 2 ลานบาท  โดยยกเวนดอกเบี้ยท้ังจํานวนเปนเงิน  5.3936 ลานบาท  ใหแก
สหกรณฯ เนื่องจากไดชําระคืนเงินตนจํานวน 7.06 ลานบาท ครบจํานวนแลวเม่ือวันท่ี 19 ตุลาคม 2555 
ประกอบกับสหกรณดังกลาวไดเลิกกิจการแลว 

8.  การยกเวนดอกเบ้ียเงินกูตามโครงการสนับสนุนสินเช่ือเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรในการจัดหาปุย 
     ปเพาะปลูก 2546/47 (กรณีกลุมเกษตรกรทําสวนบอพลอย) ของกรมสงเสริมสหกรณ 

  อนุมัติใหยกเวนดอกเบี้ยและคาปรับคางชําระ จํานวนรวม 11,977.70 บาท ใหแกกลุม
เกษตรกรทําสวนบอพลอย ลูกหนี้ตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อชวยเหลือเกษตรกรในการจัดหาปุย 
ปเพาะปลูก 2546/47  ซ่ึงไดสงคืนเงินตนคงคางครบถวนแลว เพ่ือเปนการชวยเหลือกลุมเกษตรกรทําสวน
บอพลอย ซ่ึงมีเจตนาชําระหนี้คืนกองทุนฯ  และอนุมัติในหลักการใหใชหลักการเดียวกันนี้กับสถาบันเกษตรกร
ท่ีเขารวมโครงการรายอ่ืน  ท้ังนี้  ลูกหนี้ตองชําระเงินเต็มจํานวนใหเสร็จสิ้นในคราวเดียว 

9.  การขยายระยะเวลาโครงการเพ่ิมศักยภาพและลดตนทุนการผลิตใหเกษตรกรผูเล้ียงไกไขและสุกร 

  เห็นชอบใหคงระยะเวลาชดเชยดอกเบี้ยเงินกูใหแกผูเขารวมโครงการเพ่ิมศักยภาพและลด
ตนทุนการผลิตใหเกษตรกรผูเลี้ยงไกไขและสุกร และระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ ตามท่ีอนุมัติไวเดิม  โดยให
ผูเขารวมโครงการไดรับชดเชยดอกเบี้ยตามระยะเวลาคงเหลือของโครงการ  

10.  การขยายระยะเวลาโครงการรักษาเสถียรภาพราคามะพราว ป 2555 

  อนุมัติใหขยายระยะเวลารับซื ้อเนื ้อมะพราวแหงตามโครงการรักษาเสถียรภาพราคา
มะพราว ป 2555  จากเดิม “สิ้นสุด 30 พฤศจิกายน 2555” เปน “สิ้นสุด 15 มกราคม 2556”  และ 
ขยายระยะเวลาโครงการ จากเดิม “สิ้นสุด มกราคม 2556” เปน “สิ้นสุด 15 มีนาคม 2556” โดยให
ดําเนินการตามปริมาณ และเง่ือนไขท่ีกําหนดไวเดิม 

------------------------ 

ฝายเลขานุการ คชก. 
ธันวาคม  2555 


