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  วันนี้ (18 กันยายน 2561)   เวลา 10.30 น. ณ หองประชุม LC2 ชั้น 4 อาคารศูนยปฏิบัติการภาษา
และคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ตําบลสะเดียง อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ  พลเอก 
ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานท่ี ครั้งท่ี 
7/2561  
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แกวกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได
แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซ่ึงสรุปสาระสําคัญดังนี ้
 

กฎหมาย 
1.  เรื่อง  รางพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. ….  

  2.  เรื่อง  รางพระราชบัญญัติคุมครองประชาชนในการทําสัญญาขายฝากท่ีดินเพ่ือการ 
    เกษตรกรรม หรือท่ีอยูอาศัย พ.ศ. ….  
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
  3.  เรื่อง  มาตรการชดเชยเงินใหแกผูมีรายไดนอยผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐโดยใชขอมูล 

จากจํานวนภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีมีผูรายไดนอยไดชําระ 
  4.  เรื่อง   ขออนุมัติผูแทนรัฐบาลไทยลงนามในขอตกลงการซ้ือขายสะพาน 
    เครื่องหนุนม่ัน (Modular Fast Bridge) จํานวน 2 ชุด 
  

ตางประเทศ 
5.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบและลงนามพิธีสารอนุวัติขอผูกพันการเปดเสรีการคาบริการ 

ดานการเงิน ฉบับท่ี 8 ภายใตกรอบความตกลงวาดวยการคาบริการของอาเซียน  
  6.  เรื่อง  ขออนุมัติการจัดทําและลงนามความตกลงวาดวยความรวมมือดานการ 

ทองเท่ียวระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐ 
โปแลนด 

  7.   เรื่อง  รางปฏิญญาสําหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีของการประชุมมหาสมุทร  
(Oceans Meeting) 2018   

  8.  เรื่อง   การรับรองรางเอกสารผลลัพธการประชุม Nelson Mandela Peace   
    Summit ในหวงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งท่ี 73  
 

แตงตั้ง 
  9.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) 
  10.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
    (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
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  11.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม)  
  12.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง   
    (กระทรวงศึกษาธิการ) 
  13.  เรื่อง  การแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
  14.  เรื่อง  การแตงตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

แทนประธานกรรมการผูท่ีพนจากตําแหนง  
 

……………….. 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง รางพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมย่ังยืน พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้  
  1. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. …. ตามท่ี
กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็น
ของกระทรวงการคลังและคณะกรรมการดําเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเรงดวน และขอสังเกตของสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป  
  2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองท่ีออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาวตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ  
  3. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินการตามความเห็นของสํานักงาน ก.พ.ร. แลวสงผลการ
ดําเนินการใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือประกอบการพิจารณาตอไป  
  4. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับความเห็นของกระทรวงมหาดไทย และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไป  
  สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ  
  1. กําหนดบทนิยามของ “ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน” ท่ีเปนระบบการผลิตทางการเกษตร ท่ีคํานึง
และรักษาไวซ่ึงระบบนิเวศ สภาพแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ สรางความสมดุล เปนธรรมทาง
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ ใหครอบคลุมถึงรูปแบบ บุคคลและองคกร ท่ีเก่ียวของกับการ
ดําเนินงานท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติฉบับนี้  
  2. กําหนดวัตถุประสงคในการสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนใหกับเกษตรกรและ
กลุมเกษตรกร พรอมท้ังสนับสนุนทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของตั้งแตการผลิต การพัฒนาคุณภาพสินคา และการตลาด 
ตลอดจนกําหนดการจัดทํานโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 
รวมท้ังกําหนดคุณสมบัติของบุคคลผูมีสิทธิขอรับการสงเสริมและสนับสนุนท่ีมีสิทธิตามพระราชบัญญัตินี้ และการ
ดําเนินการอนุมัติการสงเสริมและสนับสนุน  
  3. กําหนดองคประกอบและอํานาจหนาท่ี ของ “คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน” รวมท้ังการกําหนดวิธีการคัดเลือก คุณสมบัติ และวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ องคประกอบการประชุม การปฏิบัติหนาท่ีประธานในท่ีประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดการประชุม การ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการ และการปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  
  4. กําหนดเปาหมายและแนวทางของนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการสงเสริมและพัฒนา
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน และระยะเวลาดําเนินการ พรอมท้ังระบบการติดตามประเมินผลและตัวชี้วัด ในการ
พัฒนาศักยภาพเกษตรกร โครงสรางพ้ืนฐานระบบสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาระบบการผลิต ระบบมาตรฐานสินคา
เกษตร รวมท้ังการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาใหเกิดอุตสาหกรรมตอเนื่อง  
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5. กําหนดเก่ียวกับการจัดสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืน กําหนดหลักเกณฑและวิธีการท่ีคํานึงถึงการมี 
สวนรวมของประชาชน ผูบริโภค เกษตรกรและกลุมเกษตรกร ในการจัดทําขอเสนอหรือแนวทางการพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน เสนอใหหนวยงานของรัฐพิจารณา รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑ การแตงตั้งคณะกรรมการจัด
สมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืนและอํานาจหนาท่ีในการกําหนดจัดประชุมสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืน  
  6. กําหนดหลักเกณฑ การจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืนเปนหนวยงานของรัฐท่ีอยูในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยใหสํานักงานมีฐานะเปน
นิติบุคคลและอยูในกํากับของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ตลอดจนกําหนดอํานาจหนาท่ีของ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน และการสรรหาผูอํานวยการสํานักงานฯ  
  7. กําหนดบทเฉพาะกาลใหในวาระแรกเริ่มการคัดเลือกกรรมการ ใหดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในเกาสิบวันและใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณาดําเนินการจัดสรรเงินจากกองทุนตาง 
ๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของกระทรวงเกษตรและสหกรณเพ่ือมาสนับสนุนการจัดทําโครงการ หรือกิจกรรมเพ่ือการ
พัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 
 
2. เรื่อง รางพระราชบัญญัติคุมครองประชาชนในการทําสัญญาขายฝากท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรม หรือท่ีอยู
อาศัย พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้  
  1. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติคุมครองประชาชนในการทําสัญญาขายฝากท่ีดินเพ่ือการ
เกษตรกรรม หรือท่ีอยูอาศัย พ.ศ. …. ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีโดยคณะกรรมการดําเนินการปฏิรูป
กฎหมายในระยะเรงดวนเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป  
  2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง และกรอบระยะเวลาของกฎหมายลําดับรองท่ี
ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยคณะกรรมการดําเนินการปฏิรูป
กฎหมายในระยะเรงดวนเสนอ โดยใหยกเวนการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2560 
[เรื่อง การเสนอแผนกรอบสาระสําคัญ และระยะเวลาการจัดทํากฎหมายลําดับรอง] ท้ังนี้ ใหกระทรวงมหาดไทย
ปรับปรุงแผนกฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และจัดทํากรอบสาระสําคัญของกฎหมายลําดับรอง ใหเปนไป
ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2560 แลวสงใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือประกอบการ
พิจารณาตอไป  
  สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ  
  กําหนดใหมีกฎหมายวาดวยการคุมครองประชาชนจากสัญญาขายฝากท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรม
หรือท่ีอยูอาศัยท่ีไมเปนธรรม โดยกําหนดบทนิยามเพ่ือใหเกิดความชัดเจนยิ่งข้ึน กําหนดสิทธิและหนาท่ีของผูซ้ือ
ฝากและผูขายฝาก กําหนดหนาท่ีและอํานาจของเจาพนักงานท่ีดิน และกําหนดบทเฉพาะกาลเพ่ือรองรับความ
สมบูรณของสัญญาขายฝากท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรม หรือท่ีอยูอาศัยซ่ึงไดกระทําไปแลวกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  
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  1. กําหนดบทนิยามของคําวา “ท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรม” “ท่ีอยูอาศัย” และ “รัฐมนตรี” 
เพ่ือใหเกิดความชัดเจนยิ่งข้ึน  
  2. กําหนดใหการขายฝากท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรมหรือท่ีอยูอาศัย ตองใชหลักเกณฑท่ีกําหนดไว
ตามพระราชบัญญัตินี้ และเปนธุรกิจท่ีตองควบคุมสัญญาตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค นอกจากนี้ 
กําหนดใหการทําสัญญาขายฝากท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรม หรือท่ีอยูอาศัยจะตองไดรับการตรวจสอบเนื้อหาของ
สัญญาโดยเจาหนาท่ีของรัฐ และหากมีขอตกลงเพ่ิมเติมเก่ียวกับขายฝากในภายหลัง ตองไดรับการตรวจสอบจาก
เจาหนาท่ีของรัฐและตองนําไปจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี จึงจะมีผลใชบังคับ  
  3. กําหนดใหการทําสัญญาขายฝากท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรมหรือท่ีอยูอาศัย จะกําหนดระยะเวลา
ไถท่ีดินต่ํากวาหนึ่งปมิได โดยการกําหนดระยะเวลาดังกลาวจะตองไมกระทบสิทธิของผูขายฝากท่ีจะไถทรัพยสินท่ี
ขายฝากกอนครบกําหนดระยะเวลาไถ  
  4. กําหนดสิทธิและหนาท่ีของผูซ้ือฝากและผูขายฝาก ไดแก  
   4.1 กําหนดใหผูซ้ือฝากมีหนาท่ีแจงเปนหนังสือไปยังผูขายฝาก เพ่ือใหผูขายฝากใชสิทธิ
ไถถอนการขายฝากภายในกําหนดระยะเวลา และกําหนดอัตราคาสินไถใหชัดเจน หากไมไดกําหนดใหไถตามราคา
ท่ีขายฝาก  
   4.2 กําหนดใหผูซ้ือฝากสามารถเรียกหรือรับประโยชนตอบแทนได กรณีท่ีไดกําหนดสิน
ไถเทากับหรือต่ํากวาราคาขายฝากและผูขายฝากยังคงเปนผูใชทรัพยสินท่ีขายฝาก  
   4.3 กําหนดใหทรัพยสินซ่ึงขายฝากตกเปนกรรมสิทธิ์ของผูไถตั้งแตเวลาท่ีผูไถไดชําระสิน
ไถ และหากผูซ้ือฝากบอกปดหรือหลีกเลี่ยง หรือมีเหตุขัดของไมอาจรับไถได ใหผูขายฝากวางสินไถไว ณ สํานักงาน
วางทรัพย  
   4.4 กําหนดใหผูซ้ือเดิม หรือทายาทของผูซ้ือเดิม ผูรับโอนทรัพยสิน หรือรับโอนสิทธิ
เหนือทรัพยสินนั้น ใชสิทธิในการไถทรัพยสินท่ีขายฝาก  
   4.5 กําหนดเง่ือนไขมิใหใชสิทธิไถทรัพยสินเม่ือพนระยะเวลาตามท่ีกําหนด  
   4.6 กําหนดคาใชจายท่ีผูขายฝากจะตองชําระใหแกผูซ้ือฝากเม่ือครบระยะเวลาไถ
ทรัพยสินท่ีขายฝากตามสัญญา และใหผูซ้ือฝากในการสงมอบทรัพยสินท่ีขายฝาก กําหนดสิทธิของผูขายฝากในการ
ไดรับทรัพยสินท่ีไถคืนไปโดยปลอดจากสิทธิใด ๆ ท่ีผูซ้ือฝากไดกอไว  
  5. กําหนดใหเจาพนักงานท่ีดินมีหนาท่ีและอํานาจดังนี้ (1) ตรวจสอบเนื้อหาของสัญญาและ
เอกสารหลักฐานใหถูกตอง ครบถวน และเปนธรรม ตามท่ีกฎหมายกําหนด (2) ชี้แจงรายละเอียดของสัญญา สิทธิ
และหนาท่ีของคูสัญญา ขอปฏิบัติและขอควรระวังใหคูสัญญาทราบโดยละเอียด (3) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรี
ประกาศกําหนด และกําหนดใหเจาพนักงานท่ีดินเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มีอํานาจเรียกบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งมาใหขอมูล หรือใหจัดสงเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งได  
  6. กําหนดใหการชําระเงินตามสัญญาขายฝากตองกระทําตอเจาพนักงานท่ีดิน โดยใหเจาพนักงาน
ท่ีดินตรวจสอบจํานวนเงินและเง่ือนไขในสัญญาใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศ
กําหนด และลงลายมือชื่อเปนพยานในการรับเงินไวเปนสําคัญ หากมีกรณีท่ีผูซ้ือฝากชําระเงินใหแกผูขายฝากไม
ครบตามราคาขายฝากท่ีกําหนดไว ใหถือวาจํานวนเงินท่ีผูขายฝากไดรับไปจริงเปนราคาขายฝาก  
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  7. กําหนดใหพระราชบัญญัตินี้ไมกระทบกระเทือนถึงความสมบูรณของสัญญาขายฝากท่ีดินเพ่ือ
การเกษตรกรรมหรือท่ีอยูอาศัยซ่ึงไดกระทําไปแลวกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  
  8. กําหนดใหพระราชบัญญัตินี้ไมกระทบกระเทือนถึงความสมบูรณของสัญญาขายฝากท่ีดินเพ่ือ
การเกษตรกรรมหรือท่ีอยูอาศัยซ่ึงไดกระทําไปแลวกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
3. เรื่อง มาตรการชดเชยเงินใหแกผูมีรายไดนอยผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐโดยใชขอมูลจากจํานวน
ภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีมีผูรายไดนอยไดชําระ 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้  

1. มาตรการชดเชยเงินใหแกผูมีรายไดนอยผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐโดยใช 
ขอมูลจากจํานวนภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีผูมีรายไดนอยไดชําระจากราคาสินคาอุปโภคและบริโภคฯ โดยไมรวมสินคาและ
บริการท่ีมีภาษีสรรพสามิต สําหรับการชําระราคาสินคาและบริการจากรานธงฟา ประชารัฐหรือรานคาเอกชนอ่ืนท่ี
จดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม  ผานเครื่อง EDC ท่ีมีการเชื่อมตอระบบ POS โดยรานคาดังกลาวตองสงขอมูลใหแก
กรมบัญชีกลางผานระบบท่ี บมจ. ธนาคารกรุงไทย พัฒนารองรับการทํางานนี ้แตขอมูลจํานวนภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีผูมี
รายไดนอยไดชําระผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐ  ซ่ึงจะไดรับเงินชดเชยจะตองเปนขอมูลตั้งแต
วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 – 30 เมษายน 2562  เทานั้น  
                     2. ใหกรมบัญชีกลางดําเนินการจายเงินชดเชยดังกลาว โดยใชขอมูลจากจํานวนภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีผู
มีรายไดนอยไดชําระ เพ่ือนํามาประมวลผลคัดแยกจํานวนภาษีมูลคาเพ่ิม รอยละ 7 ออกจากราคาสินคาและบริการ
ท่ีผูมีรายไดนอยไดชําระผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐไปจริงในแตละเดือน  โดยกันไวรอยละ 1 ซ่ึงเปนภาษีมูลคาเพ่ิมท่ี
ผูมีรายไดนอยไดชําระราคาสินคาและบริการผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐแลว  สวนท่ีเหลือรอยละ 6 ใหนํามาจําแนก
ขอมูลออกเปน 2 สวน คือ สวนท่ี 1 รอยละ 5 เพ่ือการใชจาย และสวนท่ี 2 รอยละ 1 เพ่ือการออม โดยเงินชดเชย
ท่ีผูมีรายไดนอยจะไดรับท้ัง 2 สวน เม่ือรวมกันแลว ตองไมเกินจํานวน 500 บาทตอคนตอเดือน โดยใชจายจาก
เงินกองทุนประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ท้ังสิ้น จํานวน  5,000 ลานบาท 
   3. อนุมัติคาใชจายในการติดตั้งระบบ POS สําหรับรานธงฟาประชารัฐกลุมเปาหมาย โดยจัดสรร
เงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเปน จํานวน 90 ลานบาท และมอบหมายใหสํานักงบประมาณเรงรัดการพิจารณารายละเอียดคาใชจายดังกลาว 
เพ่ือใหกรมบัญชีกลางสามารถดําเนินการจาง บมจ. ธนาคารกรุงไทย ไดทันวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 
  
4. เรื่อง  ขออนุมัติผูแทนรัฐบาลไทยลงนามในขอตกลงการซ้ือขายสะพานเครื่องหนุนม่ัน (Modular Fast 
Bridge) จํานวน 2 ชุด 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอใหผูบัญชาการหนวยบัญชาการทหาร
พัฒนาเปนผูแทนรัฐบาลไทยลงนามในขอตกลงการซ้ือขายสะพานเครื่องหนุนม่ัน (Modular Fast Bridge) จํานวน 
2 ชุด ระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงการลงนามในเอกสารการแกไขขอตกลงในสวน
ท่ีมิใชสาระสําคัญโดยไมเพ่ิมวงเงินจากท่ีไดรับอนุมัติไวในภายหลัง 
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สาระสําคัญ 
    1. กองบัญชาการกองทัพไทย (หนวยบัญชาการทหารพัฒนา) ไดดําเนินกรรมวิธี 
จัดซ้ือสะพานเครื่องหนุนม่ัน (Modular Fast Bridge) จํานวน 2 ชุด เปนเงินท้ังสิ้น 8,760,000.- ดอลลาร
สหรัฐ หรือประมาณ 288,466,800.- บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1.- ดอลลารสหรัฐ เทากับ 32.93 บาท ณ วันท่ี 4 
กันยายน 2561) ตามผลการดําเนินกรรมวิธีจัดซ้ือโดยวิธีรัฐบาลตอรัฐบาล  จากรฐับาลสาธารณรัฐประชาชนจีน 
(โดยบริษัท China Shipbuilding & Offshore International Co. Ltd. (CSOC) ในฐานะผูแทนท่ีไดรับมอบ
อํานาจจากรัฐบาลสาธารณรฐัประชาชนจีน) 
     2. กองบัญชาการกองทัพไทยไดจัดทํารางขอตกลงการซ้ือขายสะพานเครื่อง 
หนุนม่ัน (Modular Fast Bridge) จํานวน 2 ชุด ตามผลการดําเนินกรรมวิธีจัดซ้ือดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว  
 

ตางประเทศ 
5. เรื่อง ขอความเห็นชอบและลงนามพิธีสารอนุวัติขอผูกพันการเปดเสรีการคาบริการดานการเงิน ฉบับท่ี 8 
ภายใตกรอบความตกลงวาดวยการคาบริการของอาเซียน  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติ ดังนี้  
  1. เห็นชอบรางพิธีสารอนุวัติขอผูกพันการเปดเสรีการคาบริการดานการเงิน ฉบับท่ี 8 ภายใต
กรอบความตกลงวาดวยการคาบริการของอาเซียน และตารางขอผูกพันการเปดเสรีการคาบริการดานการเงิน ซ่ึง
เปนภาคผนวกแนบทายพิธีสารฯ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติ
บัญญัติแหงชาติพิจารณากอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติใหความเห็นชอบตอไป  
  2. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังหรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังลงนามในรางพิธีสารอนุวัติขอผูกพันการเปดเสรีการคาบริการดานการเงิน ฉบับท่ี 8 ฯ และตาราง
ขอผูกพันการเปดเสรีการคาบริการดานการเงินซ่ึงเปนภาคผนวกแนบทายพิธีสารฯ เม่ือสภานิติบัญญัติแหงชาติให
ความเห็นชอบรางพิธีสารดังกลาวแลว ท้ังนี้ หากมีการแกไขถอยคําท่ีมิใชสาระสําคัญ และไมขัดตอผลประโยชนของ
ไทย ใหกระทรวงการคลังดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 ตอไป  
  3. ใหกระทรวงการตางประเทศดําเนินการออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง หรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังลงนามในราง
พิธีสารอนุวัติขอผูกพันการเปดเสรีการคาบริการดานการเงิน ฉบับท่ี 8 ฯ  
  4. ใหกระทรวงการคลังเรงรัดดําเนินการเพ่ือใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นและไดรับการเยียวยาท่ีจําเปนอันเกิดจากผลกระทบของการทําหนังสือสัญญาดังกลาวตามมาตรา 178 
วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กอนเสนอคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณา  
  5. ใหกระทรวงการคลังประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการเพ่ือปฏิบัติตามพันธกรณีท่ี
กําหนดในรางพิธีสารอนุวัติขอผูกพันการเปดเสรีการคาบริการดานการเงิน ฉบับท่ี 8 ฯ และตารางขอผูกพันการเปด
เสรีการคาบริการดานการเงิน ซ่ึงเปนภาคผนวกแนบทายพิธีสารฯ  
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  6. ใหกระทรวงการตางประเทศแจงตอสํานักเลขาธิการอาเซียนวาไทยพรอมท่ีจะใหพิธีสาร
ดังกลาวมีผลผูกพันตอไป เม่ือสภานิติบัญญัติแหงชาติมีมติเห็นชอบตอรางพิธีสารฯ และตารางขอผูกพันดังกลาว
แลว  
  สาระสําคัญของรางพิธีสารอนุวัติขอผูกพันการเปดเสรีการคาบริการดานการเงิน ฉบับท่ี 8 
และตารางขอผูกพันการเปดเสรีการคาบริการดานการเงิน เปนการปรับปรุงตารางขอผูกพันในสาขาหลักทรัพย 
สาขายอยบริการจัดการลงทุน (Asset Management) ในการอนุญาตใหมีสัดสวนการถือหุนของตางชาติในบริษัท
จัดการลงทุน (Asset Management Company) ไดถึงรอยละ 100 ของทุนท่ีชําระแลว โดยยกเลิกเง่ือนไขท่ี
กําหนดใหตองมีสถาบันการเงินท่ีจัดตั้งภายใตกฎหมายไทยถือหุนอยูไมนอยกวารอยละ 50 ของทุนท่ีชําระแลวใน
ระยะ 5 ปแรก หลังจากท่ีไดรับใบอนุญาต เปนการยกระดับขอผูกพันใหเทียบเทากฎหมายและแนวปฏิบัติท่ีใช
บังคับในปจจุบัน รวมท้ังจะเปนสวนสําคัญของการสงเสริมการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในเชิงลึกและกวางขวางมาก
ข้ึนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงเกิดจากการลดขอจํากัดตอผูใหบริการของอาเซียนในการใหบริการ และเขา
มาจัดตั้งกิจการในประเทศสมาชิกอ่ืน อันจะเปนการเปดโอกาสใหภาคเอกชนไทยสามารถขยายการคาการลงทุนใน
สาขาบริการดานการเงินออกไปยังประเทศอาเซียนอ่ืนไดสะดวกยิ่งข้ึน ท้ังนี้ จะมีการลงนามในรางพิธีสารฯ ในชวง
การประชุมประจําปสภาผูวาการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศ ป 2561 ในระหวางวันท่ี 12 - 14 
ตุลาคม 2561 ณ เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
 
6. เรื่อง ขออนุมัติการจัดทําและลงนามความตกลงวาดวยความรวมมือดานการทองเท่ียวระหวางรัฐบาลแหง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐโปแลนด 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาเสนอ ดังนี้  
  1. เห็นชอบตอการจัดทําและลงนามความตกลงวาดวยความรวมมือดานการทองเท่ียวระหวาง
รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐโปแลนด ท้ังนี้ หากกอนลงนามมีความจําเปนตองปรับปรุง
แกไขรางความตกลงฯ ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญ ใหกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาพิจารณาดําเนินการในเรื่องนั้น 
ๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง  
   2. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา (นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน) หรือผูท่ี
ไดรับมอบหมาย เปนผูลงนามในความตกลงฯ (โดยระบุตําแหนง)  
  3. อนุมัติใหกระทรวงการตางประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจ (Full Power) ใหแกผูลงนามท่ี
อางถึงขางตนในการลงนามรางความตกลงฯ  
   สาระสําคัญของเรื่อง  
   รางความตกลงวาดวยความรวมมือดานการทองเท่ียวระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับ
รัฐบาลแหงสาธารณรัฐโปแลนด มีสาระสําคัญดังนี้  
  1.  ดําเนินการจัดกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดการบริการท่ีเก่ียวของดานการทองเท่ียว
ใหกับนักทองเท่ียวจากท้ังสองประเทศ  
   2. สงเสริมเครือขายระหวางผูเชี่ยวชาญดานการทองเท่ียว  
  3. แลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับการทองเท่ียว  
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  4. ชวยเหลือในการฝกอบรมบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและภาคสวนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ
กับดานการทองเท่ียว  
  5. ขอบเขตอ่ืนของความรวมมือท่ีอาจตกลงรวมกันโดยคูภาคี  
 
7.  เรื่อง รางปฏิญญาสําหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีของการประชุมมหาสมุทร (Oceans Meeting) 
2018   
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้ 
   1. เห็นชอบรางปฏิญญาสําหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีของการประชุมมหาสมุทร (Oceans 
Meeting) 2018 และหากมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขรางปฏิญญาฯ ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและเปน
ประโยชนตอประเทศไทย ใหอยูในดุลยพินิจของคณะผูแทนไทยโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก
ครั้ง 
   2. อนุมัติใหผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงคมนาคม (นายธีระพงษ รอดประเสริฐ) รวมใหการ
รับรองรางปฏิญญาฯ  
   สาระสําคัญของรางปฏิญญาฯ 
   1. มุงเนนในประเด็นมหาสมุทรท่ีมีสวนสําคัญตอการพัฒนาอยางยั่งยืนในหลากหลายมิติท้ังดาน
การเดินเรือ/การขนสงทางทะเล ทาเรือ ประมง ทองเท่ียว พลังงานทดแทน การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และชีววิทยาทาง
ทะเล ซ่ึงเปนกลไกสําคัญสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนา
ท่ียั่งยืนของสหประชาชาติ 
   2. ใหตระหนักถึงความจําเปนในการใชประโยชนจาก Blue Economy อยางเต็มศักยภาพเพ่ือ
สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ การสรางงาน และการลงทุน โดยในขณะเดียวกันก็ตองปกปองมหาสมุทรใหอยู
ในสภาพสมบูรณดวย 
   3. เพ่ือรับรูถึงบทบาทสําคัญขององคการทางทะเลระหวางประเทศ (International Maritime 
Organization - IMO) ในการออกกฎระเบียบดานการเดินเรือและการสงเสริมใหการเดินเรือมีความ
ปลอดภัย ม่ันคง และมีประสิทธิภาพในทะเลท่ีสะอาด และตระหนักถึงความกาวหนาของ IMO ในการรับรอง
ยุทธศาสตรวาดวยการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากเรือ รวมถึงการมีผลบังคับใชของ
อนุสัญญา International Convention of the Control and Management of ships’ Ballast Water and 
Sediments (BWM) เม่ือวันท่ี 8 กันยายน 2560 
   4. ใหความสําคัญกับการสงเสริมความรวมมือในระดับภูมิภาคและระหวางประเทศเพ่ือบูรณาการ
ดานการกํากับดูแล/การดําเนินกิจการตาง ๆ ดานมหาสมุทรโดยภาคสวนตาง ๆ ไดแก รัฐบาล ประชา
สังคม ภาคอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และเอ็นจีโอ รวมท้ังผูมีสวนไดสวนเสียท้ังหมด 
   5. ใหมีการเสริมสรางความเขมแข็งดานการกํากับดูแลมหาสมุทร โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่อง Blue 
Economy, Green Shipping และ Port Tech Clusters 
ท้ังนี ้รางปฏิญญาฯ จะมีการรับรองโดยรัฐมนตรี/หัวหนาคณะผูแทนท่ีเขารวมการประชุมมหาสมุทร (Oceans 
Meeting) 2018 ในวันท่ี 21 กันยายน 2561 ณ สาธารณรัฐโปรตุเกส 
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8. เรื่อง  การรับรองรางเอกสารผลลัพธการประชุม Nelson Mandela Peace Summit ในหวงการประชุม
สมัชชาสหประชาชาต ิสมัยสามัญ ครั้งท่ี 73  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ ดังนี้ 
   1. อนุมัติใหสนับสนุนและรวมรับรองรางปฏิญญาทางการเมือง (Political Declaration) เปน
เอกสารผลลัพธของ Nelson Mandela Peace Summit ท้ังนี้ หากมีการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของราง
ปฏิญญาฯ ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญกอนการรับรอง ใหกระทรวงการตางประเทศสามารถดําเนินการไดโดยไมตอง
นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 
   2. อนุมัติใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศ (นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล) ซ่ึงเปน
หัวหนาคณะผูแทนไทยเขารวมการประชุมสมัชชาสหประชาต ิสมัยสามัญ ครั้งท่ี 73 เปนผูรวมรับรองรางปฏิญญา
ทางการเมืองเปนผลลัพธของ Nelson Mandela Peace Summit ในหวงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัย
สามัญ ครั้งท่ี 73       
   สาระสําคัญของรางปฏิญญาฯ 
   รางปฏิญญาทางการเมืองมีสาระสําคัญเก่ียวกับการสงเสริมและรักษาสันติภาพ การสงเสริมการ
พัฒนาท่ียั่งยืนตามวาระการพัฒนาท่ียั่งยืน ค.ศ. 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development) การ
คุมครองและสงเสริมสิทธิมนุษยชน รวมท้ังการสงเสริมความอดกลั้น ความเขาใจ และการอยูรวมกันโดยสันติ
ระหวางวัฒนธรรม ศาสนา และความเชื่อตาง ๆ และการแกปญหาความขัดแยงโดยสันติ และเสนอใหท่ีประชุม
รวมกันตกลงในขอตอไปนี้ 
   1. กําหนดใหหวงป 2562 - 2571 (ค.ศ. 2019 - 2028) เปนทศวรรษแหงสันติภาพของนายเนล
สัน แมนเดลา (Nelson Mandela Decade of Peace) และเรียกรองใหรัฐสมาชิกเพ่ิมความพยายามเปนเทาตัว
เพ่ือบรรลุเปาหมายแหงสันติภาพ การพัฒนา และสิทธิมนุษยชน 
   2. ใหจัดตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาระดับสูงเพ่ือการไกลเกลี่ยขอพิพาท (High Level Advisory 
Board on Mediation)  
   3. สนับสนุนใหประธานสมัชชาสหประชาชาติ และเลขาธิการสหประชาชาติทํางานรวมกันเพ่ือ
สรางความตระหนักรูเก่ียวกับรางวัล United Nations Nelson Rolihlahla Mandela Prize และรางวัล United 
Nations Prize in the fields of Human Rights  
 

แตงตั้ง 
9. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแตงตั้ง นายชลทิศ อุไรฤกษกุล 
ผูอํานวยการศูนย (ผูอํานวยการเฉพาะดาน (แพทย) สูง) ศูนยอนามัยท่ี 5 ราชบุรี กรมอนามัย ใหดํารงตําแหนง 
นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ดานสงเสริมสุขภาพ) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแตวันท่ี 30 มีนาคม 
2561 ซ่ึงเปนวันท่ีมีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้ง 
เปนตนไป  
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10. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติเสนอแตงตั้ง นางศิริวรรณ  
สุคนธมาน ผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตรความม่ันคงเก่ียวกับภัยคุกคามขามชาติ สํานักงานสภาความม่ันคง
แหงชาติ ใหดํารงตําแหนง ท่ีปรึกษาดานการประสานกิจการความม่ันคง (นักวิเคราะหนโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) 
สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแตวันท่ี 8 มิถุนายน 2561 ซ่ึงเปนวันท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถวนสมบูรณ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป  
   
11. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอแตงตั้ง
ขาราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร
ระดับสูง จํานวน 3 ราย ดังนี้  
  1. นายประลอง ดํารงคไทย ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง 
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  
   2. นายสุวัฒน เปยมปจจัย ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง  
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา  
  3. นายอดิศร นุชดํารงค ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง  
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป เพ่ือทดแทนผูท่ีจะ
เกษียณอายุราชการ  
 
12. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอแตงตั้ง นายชลํา อรรถธรรม  
รองเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ใหดํารง
ตําแหนง เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
สํานักงานปลัดกระทรวง ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป เพ่ือทดแทนตําแหนง
ท่ีวาง  
 
13. เรื่อง การแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแทนผูท่ีจะครบวาระ ดังนี้  
   ประธานกรรมการ 1. นายประสาท สืบคา  
  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ประกอบดวย 2. นายศรัณย โปษยะจินดา 3. นายยืน ภูวรวรรณ  
4. นายไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร 5. นายพินิติ รตะนานุกูล 6. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ 7. นายไพฑูรย ขัมภรัตน  
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8. นายสมบูรณ มวงกล่ํา 9. นายสัมพันธ ศิลปนาฎ 10. นางเอมอร สุมามาลย ครูผูสอนดานคณิตศาสตร ภาคเหนือ 
11. นายวิฑูรย สืบโมรา ครูผูสอนดานวิทยาศาสตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  12. นายเจษฎา เนตรสวางวิชา 
ครูผูสอนดานวิทยาศาสตร ภาคกลาง 13. นายอํานาจ มณีดุลย ครูผูสอนดานวิทยาศาสตร ภาคใต  
  ท้ังนี้ ใหมีผลตั้งแตวันท่ี 13 ตุลาคม 2561 เปนตนไป  
 
14. เรื่อง การแตงตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลแทนประธานกรรมการผู
ท่ีพนจากตําแหนง  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เสนอแตงตั้ง 
นายไชยเจริญ อติแพทย ใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการในคณะกรรมการสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล แทน
ผูท่ีลาออก ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 18 กันยายน 2561 เปนตนไป 

……………………………….. 
 


