ประมวลสรุปมติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับ พอช.และขบวนองค์กรชุมชน
ณ วันที่ 12 มีนำคม 2562
เรื่อง
สำระสำคัญ
ครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง(กค.) เสนอดังนี้
1.เรื่อง กำรปรับกรอบกำรดำเนิน
โครงกำรสินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัยแห่ง 1.การชดเชยส่วนต่างระหว่างรายได้ดอกเบี้ยรับตามแผนรัฐวิสาหกิจของธอส.กับรายได้ดอกเบี้ยรับจากโครงการจากรัฐบาล รวม 6 ปี
(ปี 2562-2567) เพิ่มเติม 789.66 ล้านบาท และยกเว้นการดาเนินการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 โดยให้
รัฐ (โครงกำรบ้ำนล้ำนหลัง)
เป็นไปตามความเห็นของสานักงบประมาณ(สงป.)
2.ธอส.จัดทาประมาณการต้นทุนทางการเงินและการบริหารจัดการและแจ้งคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐและกค. และเมื่อ
สิ้นสุดโครงการรายงานผลต่อ รมว.กค. ครม.และเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สำระสำคัญ
1.กค.รายงานผลโครงการสิ นเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่ งรัฐ (โครงกำรบ้ำนล้ำนหลัง) ธอส.เปิดให้ ประชาชนจองสิทธิสินเชื่อตามโครงการฯ
รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท วงเงินรวม 50,000 ล้านบาท พบว่า มีผู้สนใจยื่นจองสิทธิสินเชื่อ รวม 127,102 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นว่า
โครงการฯ สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มผู้มีรำยได้น้อยที่ต้องกำรมีบ้ำนเป็นของตนเอง โดยเฉพำะกลุ่มที่มีรำยได้ไม่เกิน
25,000 บำทต่อเดือน ยื่นจองสิทธิ 113,064 ล้านบาท จึงได้ปรับกรอบการดาเนินโครงการฯ ดังนี้
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
(เฉพำะในส่วนที่ขอปรับปรุง)
1) กรอบวงเงินกู้
กลุ่มรายได้ต่อเดือนต่อคนไม่เกิน 25,000 บำท
กลุ่มรายได้ต่อเดือนต่อคนเกิน 25,000 บำท
2) กรอบระยะเวลาดาเนินโครงการ

กรอบเดิม

กรอบขอปรับปรุงใหม่

20,000 ล้านบาท
40,000 ล้านบาท
30,000 ล้านบาท
10,000 ล้านบาท
สิ้นสุด 30 ธันวาคม 2562 สิ้นสุดเมื่อธอส.ให้สินเชื่อเต็ม 50,000 ล้านบาท แต่ไม่
เกิน 30 ธันวาคม 2564
2.เรื่อง ขอควำมเห็นชอบโครงกำร
ครม.มีมติเห็นชอบให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ดาเนินโครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบภัยจากพายุ
ช่วยเหลือด้ำนหนี้สินสมำชิก
โซนร้อนปาบึก ชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี เป็นเวลา 6 เดือน(เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562) วงเงิน 14,622,000 บาท ปรับแผนงาน
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบภัย และงบประมาณปี 2562 โดยทาความตกลงตามขั้นตอนและความเห็นของสงป.
จำกพำยุโซนร้อนปำบึก
สำระสำคัญ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์(กษ.) รายงานว่า
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เรื่อง

สำระสำคัญ
1.เกิดภัยพิบัติพายุโซนร้อนปาบึก(PABUK) ตั้งแต่ 3 มกราคม 2562 ส่งผลให้พื้นที่การเกษตรและผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
15 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี สงขลา พัทลุง ตรัง นราธิวาส ปัตตานี ยะลา ระนอง ระยอง
จันทบุรี ชลบุรี และตราดได้รับความเสียหาย ส่งผลให้ไม่มีรายได้เลี้ยงชีพ และไม่สามารถชาระหนี้ให้กับ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้ จึงได้ทา
โครงการฯ มีรายละเอียด ดังนี้
 วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือบรรเทาภาระหนี้สินและลดต้นทุน
 เป้ำหมำย : สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินจากพายุโซนร้อนปา
บึก 6,868 ราย ใน 9 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลาและสุราษฎร์ธานี) มูลหนี้
ต้นเงินกู้รวม 974.8028 ล้านบาท
 คุณสมบัติสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
o เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนการเกษตร และสมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายด้านพืช
ประมง ปศุสัตว์
o ต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี 2561 ได้รับความช่วยเหลือเพียง 1 ด้าน 1 สัญญา 1 ครัวเรือน
o มีสัญญาเงินกู้เพื่อการผลิตทางการเกษตรปี 2561 ที่เกิดก่อนวันที่ประสบภัยตามประกาศ และได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
 คุณสมบัติสหกรณ์/กลุ่มเกษตร
o เป็นสหกรณ์ภาคการเกษตร สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่สมาชิกประกอบอาชีพการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่สมาชิกประกอบ
อาชีพการเกษตร
o ต้องเป็นสัญญาเงินกู้ตามหลักเกณฑ์ที่โครงการกาหนด และไม่เคยได้รับ การช่วยเหลือจากโครงการหรือมาตรการอื่น ของ
ภาครัฐมาก่อน
 วิธีการดาเนินการ
o สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร : ตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดให้ครบถ้วน ที่ประชุมคณะกรรมการฯมี
มติอนุมัติ และส่งเอกสารไปยังสานักงานสหกรณ์จังหวัด
o ชดเชยดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี ไม่เกิน 6 เดือน คานวณนับถัดจากวันที่ประสบภัยจนกว่าจะชาระคืนเสร็จสิ้น
o สานักงานสหกรณ์จังหวัดตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน ถูกต้องและรายงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
 กรมส่งเสริมสหกรณ์โอนเงินให้สานักงานสหกรณ์จังหวัดเพื่อเบิกจ่ายให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
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เรื่อง
3.เรื่อง รำยงำนสถำนกำรณ์
คุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561

4.เรื่อง ขอควำมเห็นชอบเพิ่ม
งบประมำณช่วยเหลือค่ำเก็บเกี่ยว
และปรับปรุงคุณภำพข้ำวให้แก่
เกษตรกรผู้ปลูกข้ำว ปีกำรผลิต
2561/62 (เพิ่มเติม)

สำระสำคัญ
ครม.มีมติรับทราบ ดังนี้
1.รายงานสถานการณ์ คุณ ภาพสิ่งแวดล้ อม พ.ศ.2561 ตามที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม(ทส.) เสนอ และให้ ท ส.รับ
ความเห็นของกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) และสงป.ไปพิจารณา
2.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กค. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(กก.) พม. กษ. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดศ.) กระทรวง
พลั งงาน(พน.) กระทรวงพาณิ ช ย์ (พณ.) มท. กระทรวงยุ ติ ธ รรม(ยธ.) วธ. กระทรวงวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ศธ. กระทรวง
อุตสาหกรรม(อก.) สงป. สศช. และส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) พิจารณาดาเนินการตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบายตาม
รายงานฯ
สำระสำคัญ ทส.รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2561 เป็นภาพรวมการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลต่อ
สถานการณ์ คุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ มของไทย ทั้ งที่ มี ส ถานกาณ์ ดี ขึ้ น และที่ น่ าเป็ น ห่ ว ง รวมถึ ง คาดการณ์ แ นวโน้ ม สถานการณ์ ในอนาคต
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อร่วมกันเร่งดาเนินการแก้ไขปัญหา
ครม.มีมติอนุมัติเพิ่มงบประมาณช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2561/62
(เพิ่มเติม) ตามที่ พณ.เสนอ รวมทั้งสิ้น 5,068.73 ล้านบาท ประกอบด้วย
1.เงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวฯ 4,959.47 ล้านบาท
2.ค่าบริหารจัดการของ ธ.ก.ส. 109.26 ล้านบาท โดยให้ ธ.ก.ส.จัดทาแผนงานและงบประมาณตามความจาเป็นและเหมาะสม

5.เรื่อง ทบทวนโครงกำรให้ควำม
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยำสูบที่
ได้รับผลกระทบจำกกำรลดปริมำณ
กำรรับซื้อใบยำสูบเฉพำะฤดูกำร
ผลิต 2561/2562

ครม.มีมติเห็นชอบให้ทบทวนมติครม.เมื่อ 4 ธันวาคม 2561 (โครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบที่ได้รับผลกระทบจาก
การลดปริมาณการรับซื้อใบยาสูบเฉพาะฤดูการผลิต 2561/2562) วงเงิน 159.59 ล้านบาท ตามที่กค.เสนอดังนี้
1.เกษตรกรผู้เพาะปลูกยาสูบภายใต้สังกัดผู้บ่มอิสระ และผู้บ่มอิสระ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการลดปริมาณการรับซื้อใบยา มีสิทธิได้รับเงิน
ช่วยเหลือจากโครงการฯ ในสัดส่วนระหว่างผู้บ่มอิสระกับเกษตรกรผู้เพาะปลูกขายใบยาสด 70: 30 สาหรับใบยาเวอร์ยิเนีย 17.50 บาท/กก.
(ผู้บ่มได้ 12.25 บาท/กก.ผู้เพาะได้ 5.25 บาท/กก.)
2.จัดสรรค่าธรรมเนียมการโอนเงินแก่ ธกส.รายละ 5 บาท
6.เรื่อง ร่ำงปฏิญญำระดับรัฐมนตรี
ครม.มีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่ ทส.เสนอ ดังนี้
ของกำรประชุมสมัชชำสิ่งแวดล้อม 1.ร่ างปฏิ ญ ญาระดั บ รัฐ มนตรีของการประชุ ม สมั ช ชาสิ่ งแวดล้ อ มแห่ งสหประชาชาติ สมั ย ที่ 4 (The fourth session of the United
Nations Environment Assembly : UNEA 4)
แห่งสหประชำชำติ สมัยที่ 4
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เรื่อง

สำระสำคัญ
2.หัวหน้ าคณะผู้แทนไทย(เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่ งประเทศไทยประจา UN ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา) ให้ การรับรองร่าง
ปฏิญญาฯ หากมีความจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเป็นผู้พิจารณา
สำระสำคัญ เป็นเอกสารที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการร่วมกันหาแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
โดยใช้นวัตกรรมการเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการบริโภคให้ยั่งยืน กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ และกำรลดมลพิษ เช่น การ
พัฒนากลยุทธ์ด้านข้อมูลสิ่งแวดล้อมโลกภายในปี ค.ศ.2025 (พ.ศ.2568) การกาหนดเป้าหมายระดับชาติที่เหมาะสมลดการเกิดของเสีย การ
ยกเลิกการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวภายในปี ค.ศ.2025 การสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือด้านนวัตกรรมเพื่อให้เกิดแหล่งทุน
สาหรับการลงทุนที่ยั่งยืน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้น โดยกาหนดให้มีการรับรองปฏิญญา
ระดับรัฐมนตรี ซึง่ จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในการแสดงความร่วมมือกับประชาคมโลก และแสดงความมุ่งมั่นที่จะขจัดมลพิษในทุก
รูปแบบ กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อป้องกัน บรรเทาและจัดการมลพิษอย่างเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
7.เรื่อง กำรเสนอโนรำเป็นรำยกำร
ครม.มีมติเห็นชอบตามที่ วธ.เสนอ ดังนี้
ตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้อง 1.เอกสารนาเสนอโนราขึ้นบัญ ชีเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒ นธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และ
ไม่ได้ของมนุษยชำติต่อองค์กำร
วัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization : UNESCO)
2.อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เป็นผู้ลงนามฯ
ยูเนสโก
สำระสำคัญ
1.ปี 2560 วธ.ได้เสนอโขนและนวดไทยขึ้นบัญชีมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ ได้ของมนุษยชาติต่อ UNESCO และโขนได้รับการประกาศขึ้น
บัญชีฯ เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2561 เป็นรำยกำรแรกของไทย ส่วนนวดไทยอยู่ระหว่างการพิจารณา
2.วธ.เสนอครม.เพื่อขอความเห็นชอบ และดาเนินการต่อ ซึง่ สาระสาคัญในเอกสารครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น
1) ชื่อการนาเสนอ คือ โนรา(Nora, Dance Drama in Southern Thailand)
2) ชื่อชุมชน/คณะ/กลุ่มบุคคลหรือปัจเจกบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยประเทศไทยมีสายตระกูลหลักที่สืบทอดโนราอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ รวม 5
สาย ได้แก่
(1) สายโนราพุ่มเทวา
(2) สายโนราแปลก ท่าแค
(3) สายโนราแป้น เครื่องงาม
(4) สายโนราเติม – วิน – วาด
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เรื่อง

สำระสำคัญ
(5) สายโนรายก ทะเลน้อย
3) พื้ นที่ และขอบเขตอาณ าบ ริ เ วณ รวม 278 คณ ะ 4 จั ง ห วั ด บ ริ เ วณ รอบ ลุ่ ม น้ าท ะเลสาบ สงขลา ได้ แ ก่ พั ท ลุ ง ตรั ง
นครศรีธรรมราช และสงขลา
4) หลักเกณฑ์การพิจารณา 5 หลักเกณฑ์ เช่น
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
สรุปรำยละเอียดที่ วธ. ระบุในแบบฟอร์ม
เกณ ฑ์ R 1. ประเทศผู้ เสนอพึ ง ก าหนดว่ า “เรื่ อ งที่ น าเสนอนี้ โนราสอดคล้องกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมใน 4 ลักษณะ
สอดคล้องกับลักษณะของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม”
คือ ธรรมเนียมและการแสดงออกทางมุขปาฐะศิลปะการแสดง
การปฏิบั ติท างสั งคม พิธีกรรม งานเทศกาล และงานช่างฝี มือ
ดั้งเดิม
เกณฑ์ R 2. ประเทศผู้เสนอพึงแสดงให้เห็นว่า “การขึ้นบัญชีเรื่องที่ การด าเนิ น การเรื่ อ งนี้ จ ะช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ค นในภู มิ ภ าคได้
เสนอนี้ จ ะเป็ น คุ ณ ประโยชน์ ในการช่ ว ยย้ าให้ เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ แ ละ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในมรดกภูมิปัญญา
ตระหนั กรู้ถึงความส าคัญ ของมรดกภูมิ ปัญ ญาทางวัฒ นธรรมและ ทางวัฒนธรรมที่มีความคล้ายคลึงและแตกต่างกันมากขึ้น เป็นต้น
ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันแสดงถึงความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมอย่างกว้างขวางทั่วโลก ทั้งยังสะท้อนถึงความสามารถ
ในการสร้างสรรค์ของมนุษย์”

3.วธ.แจ้งว่า จะต้องยื่นต่อคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลภายในเดือนมีนาคมของทุกปี และปี 2562 กาหนดจัดประชุมสมัชชาสมัยสามัญ
ครั้งที่ 14 ระหว่าง 9-14 ธันวาคม 2562 ณ กรุงโบโกตา สาธารณรัฐโคลัมเบีย
8.เรื่อง ขออนุมัติกำรจัดทำและลง
ครม.มีมติอนุมัติการจัดทาและลงนามบันทึกความเข้าใจในการเริ่ มใช้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่ม
นำมร่ำงบันทึกควำมเข้ำใจในกำร แม่น้ าโขง (IICBTA) ในการขนส่ งสิ น ค้าและผู้ โดยสารระหว่างไทย – เมียนมา และร่างบทเพิ่ มเติ ม (Addendum) ตามที่ คค.เสนอ ให้
เริ่มใช้ควำมตกลงว่ำด้วยกำรขนส่ง รมว.คค.หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนาม
ข้ำมพรมแดนในอนุภูมิภำคลุ่ม
สำระสำคัญ
แม่น้ำโขง (IICBTA) ในกำรขนส่ง 1.ร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่ออานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารข้ามพรมแดนระหว่างไทย–เมียนมา ณ
สินค้ำและผู้โดยสำรระหว่ำงไทย – ด่านพรมแดนแม่ส อด – เมี ยวดี และตลอดแนวระเบี ยงเศรษฐกิ จตะวัน ออก – ตะวัน ตก (EWEC) (เมาะล าไย – เมีย วดี – แม่ ส อด –
เมียนมำ และร่ำงบทเพิ่มเติม
พิษณุ โลก – ขอนแก่น – กาฬสิ นธุ์ – มุกดาหาร) และใช้ใบอนุญ าตขนส่ งทางถนน (Permit) และเอกสารนาเข้าชั่ว คราว (Temporary
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เรื่อง
(Addendum)

สำระสำคัญ
Admission Document: TAD) สาหรับรถยนต์ชั่วคราว ฝ่ายละ 100 ฉบับ ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนไป–มา ระหว่างยานพาหนะได้ (ใบอนุญาต
1 ฉบับ ต่อ 1 คัน) อานวยความสะดวกด้านพิธีการข้ามแดน การศุลกากร การเข้าเมือง การกักกัน การคุ้มครองบุคคล สัตว์ พืช สุขอนามัย
2.ร่างบทเพิ่มเติม(Addendum) มีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขบันทึกความเข้าใจฯ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ดังนี้
(1) บันทึกความเข้าใจฯ ใช้สาหรับจุดผ่านแดนแม่สอด – เมียวดี สะพานมิตรภาพไทย–เมียนมา แห่งที่ 1 และสะพานมิตรภาพไทย–
เมียนมา แห่งที่ 2 (บริเวณเมียวดี–บ้านวังตะเคียนใต้)
(2) ดาเนินการขนส่งภายใต้ข้อตกลงอื่น จะต้องนามารวมภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ นี้ภายใน 18 เดือน มีเงื่อนไขที่ทั้งสองฝ่ายจะต้อง
ออกใบอนุญาตขนส่งถึง 500 ฉบับ หรือตามที่เห็นชอบร่วมกัน
(3) อนุญาตให้ ขนส่งสินค้าและผู้โดยสารข้ามพรมแดน ณ จุดผ่านแดนแม่สอด–เมียวดี และเส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก –
ตะวันตก รวมถึงการขยายเส้นทางไปยังเขตเศรษฐกิจพิเศษติลาวาในเมียนมา เมืองย่างกุ้ง กรุงเทพฯ และท่าเรือแหลมฉบังในไทย (ผ่าน
เส้ น ทาง Kawkarek–Kyondoe–Za Tha Pyin–Thaton และ/หรื อ Kawkarek–Kyondoe–Hpa An–Thaton) และเส้ น ทางที่ ไ ด้ รั บ
อนุญาตอื่นๆ ที่อาจจะเพิ่มในภายหลัง ทั้งนี้ บทเพิ่มเติมฯ จะมีผลบังคับใช้ใน 30 วัน ภายหลังการลงนาม

หมำยเหตุ เอกสารชุดนีเ้ ป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีที่สรุปจากเว็บไซต์ http://www.thaigov.go.th สาหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบทีส่ านักเลขาธิการคณะ
รัฐมนตรี โทร.0 2280-900
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