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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความม่ันคงปลอดภัย  
ไซเบอร์แห่งชาติ  พ.ศ.  ....  เม่ือวันที่  ๖  มกราคม  ๒๕๕๘  โดยกําหนดกรอบแนวคิดในการร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวที่ครอบคลุมทั้งในเร่ืองความม่ันคงปลอดภัยของระบบและข้อมูล  สิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน  ความม่ันคงของประเทศ  และการร่วมมือกันของบุคคลที่เก่ียวข้องกับโลกไซเบอร์   
ในระหว่างการจัดทํากฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเพื่อเสนอต่อ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  จําเป็นต้องกําหนดให้มีคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ  เพื่อเตรียมการด้านการพัฒนาและการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 
และให้ประเทศไทยสามารถปกป้อง  ป้องกัน  หรือรับมือกับสถานการณ์ด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
ได้อย่างทันท่วงทีอันจะช่วยคุ้มครองและสร้างความเชื่อม่ันให้กับบุคคลท่ีเก่ียวข้องทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  
และภาคประชาสังคม   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการ
ด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“ไซเบอร์”  หมายความว่า  กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ระบบคอมพิวเตอร์  

การสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์  และข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
“ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์”  หมายความว่า  มาตรการและการดําเนินการเพื่อปกป้อง  

ป้องกัน  การส่งเสริม  เพื่อรับมือและแก้ไขสถานการณ์ด้านภัยคุกคามที่จะส่งผลต่อไซเบอร์  โดยเฉพาะ
การให้บริการด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  อินเทอร์เน็ต  โครงข่ายโทรคมนาคม  การให้บริการ
ดาวเทียม  ระบบกิจการสาธารณูปโภคพื้นฐาน  ระบบกิจการสาธารณะสําคัญ  ซึ่งเป็นเครือข่าย 
ในระดับประเทศ  เพื่อมิให้ เกิดผลกระทบต่อความม่ันคงของชาติ  ความม่ันคงทางการทหาร   
ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ  และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  
องค์กรอิสระ  องค์การมหาชน  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานของรัฐที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ 
หรือพระราชกฤษฎีกา  และให้หมายความรวมถึงนิติบุคคล  คณะบุคคล  หรือบุคคล  ซึ่งมีอํานาจหน้าที่
ดําเนินงานของรัฐไม่ว่าในกรณีใด ๆ 
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“หน่วยงานเอกชน”  หมายความว่า  หน่วยงานท่ีจัดตั้งขึ้นจากการรวมตัวของบุคคล  หรือคณะบุคคล 
เข้าด้วยกัน  ไม่ว่าจะเป็นการดําเนินงานที่แสวงหากําไร  หรือที่ไม่แสวงหากําไร  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะจดทะเบียน 
เป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ตาม 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัย
ไซเบอร์แห่งชาติ 

ข้อ ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 

 
 

ข้อ ๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึง  เรียกว่า  “คณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ”  ประกอบด้วย 

(๑) นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ 
(๒) รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย รองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง   
(๓) รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย   รองประธานกรรมการคนที่สอง 
(๔) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม   กรรมการ   
(๕) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรรมการ   
(๖) ปลดักระทรวงกลาโหม   กรรมการ 
(๗) ปลัดกระทรวงการคลัง   กรรมการ 
(๘) ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ   กรรมการ 
(๙) ปลัดกระทรวงคมนาคม   กรรมการ 

(๑๐) ปลัดกระทรวงพลังงาน   กรรมการ 
(๑๑) ปลัดกระทรวงมหาดไทย   กรรมการ 
(๑๒) ปลัดกระทรวงยุติธรรม   กรรมการ 
(๑๓) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   กรรมการ 
(๑๔) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม   กรรมการ 
(๑๕) อัยการสูงสุด กรรมการ 
(๑๖) ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กรรมการ 
(๑๗) ผู้บัญชาการทหารบก   กรรมการ 
(๑๘) ผู้บัญชาการทหารเรือ   กรรมการ 
(๑๙) ผู้บัญชาการทหารอากาศ   กรรมการ 
(๒๐) ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ   กรรมการ 
(๒๑) เลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ   กรรมการ 
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(๒๒) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ กรรมการ 
 และสังคมแห่งชาติ    
(๒๓) ผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ   กรรมการ 
(๒๔) ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการ 
(๒๕) เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง   กรรมการ 
 กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(๒๖) เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม   กรรมการ 
 การประกอบธุรกิจประกันภัย 
(๒๗) เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ กรรมการ 
 และตลาดหลักทรัพย์ 
(๒๘) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจํานวนไม่เกินเจ็ดคน กรรมการ 
 โดยต้องแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีความรู้ 
 ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ 
 ในด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 
 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ด้านนิติศาสตร์  ด้านการป้องกันและปราบปราม 
 อาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 โทรคมนาคมหรือดาวเทียม  ด้านการบริหารจัดการ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือด้านอื่นที่เก่ียวข้อง 
 และเป็นประโยชน์ต่อการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 
(๒๙) ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรรมการและเลขานุการ 
(๓๐) รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ที่ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมอบหมาย 
(๓๑) ผู้แทนกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 อาชญากรรมทางเทคโนโลยี  สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  
(๓๒) ผู้แทนสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 (องค์การมหาชน)   
การดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการตาม  (๒๘)  ให้เป็นไปตามที่

นายกรัฐมนตรีกําหนด 
ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทํานโยบาย  และแผนระดับชาติว่าด้วยการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

ตามแนวทางในหมวด  ๒  เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
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(๒) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการดําเนินการตามนโยบายและแผนระดับชาติ   
ว่าด้วยการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ  รวมทั้งเสนอมาตรการการแก้ไขปัญหาอุปสรรค
การปฏิบัติการตามนโยบายและแผนระดับชาติดังกล่าว  เพื่อให้การดําเนินการปกป้อง  รับมือ  ป้องกัน
และลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์อันกระทบต่อความม่ันคงของชาติทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศมีความม่ันคงและย่ังยืน 

(๓) ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินการ  รวมทั้งประสานความร่วมมือกับ
คณะกรรมการระดับชาติหรือคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น  เพื่อให้รับเอาหรือให้มีการดําเนิน
นโยบายสานต่อหรือสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ไซเบอร์แห่งชาติ  เพื่อให้การดําเนินการและการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ให้มีความสอดคล้อง
และเป็นไปในทิศทางเดียว 

(๔) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดให้ มีหรือปรับปรุงกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ   
และข้อบังคับต่าง ๆ  ที่มีความเก่ียวข้องกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์อันกระทบต่อ 
ความม่ันคงของชาติ 

(๕) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ 
และหน่วยงานเอกชน  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายหรือแผนปฏิบัติการเก่ียวกับการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยไซเบอร์  หรือให้ดําเนินการอื่นใดที่จําเป็นต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

(๖) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการประสานความร่วมมือแนวทางการพิจารณาอนุมัติ
โครงการที่เป็นการพัฒนาเพื่อยับย้ังปัญหาภัยคุกคามไซเบอร์ระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่วยงาน
เอกชนในกิจการของรัฐที่เก่ียวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ 

(๗) กํากับดูแลและติดตามการดําเนินการตามนโยบายหรือแผนปฏิบัติการเก่ียวกับการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์  ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรด้านความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 

(๘) เชิญเจ้าหน้าที่ของรัฐ  บุคคล  หรือหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องมาชี้แจง  ให้ข้อเท็จจริง  
ความเห็น  หรือคําแนะนํา  หรือขอให้จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา 
ได้ตามความจําเป็น 

(๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  หรือคณะทํางาน  เพื่อพิจารณาหรือทําการใด ๆ  ตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย 

(๑๐) เตรียมการจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้  หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี

มอบหมาย 
ข้อ ๗ การประชุมคณะกรรมการ  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวน

กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
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ในการประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้รองประธาน
กรรมการคนที่หนึ่งหรือคนที่สองเป็นประธานในที่ประชุมเรียงตามลําดับ  ถ้าประธานกรรมการและ 
รองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง 
เป็นประธานในท่ีประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่ งให้ มี เสียงหน่ึง 
ในการลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

ถ้ามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียกรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในเร่ืองนั้น 
การประชุมคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน  ให้นําความในวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  วรรคสาม  

และวรรคสี่  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๘ ให้สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  เป็นหน่วยงานเลขานุการ

ของคณะกรรมการ  และมีหน้าที่ปฏิบัติการใด ๆ  เพื่อให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการและ 
ปฏิบัติงานอื่น  ตามที่คณะกรรมการหรือประธานกรรมการมอบหมาย   

หมวด  ๒ 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 

 
 

ข้อ ๙ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ  
ต้องมีแนวทางการดําเนินการในเรื่อง  ดังต่อไปนี้   

(๑) การบูรณาการและการจัดการความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ  เพื่อปกป้อง  
รับมือ  ป้องกันและลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์อันกระทบต่อความม่ันคงของชาติ 
ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ  ซึ่งครอบคลุมถึงความม่ันคงทางเศรษฐกิจ  ความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ  รวมถึงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางทหาร  หรือที่ส่งผลกระทบ 
อย่างมีนัยสําคัญต่อความม่ันคงของประเทศทางไซเบอร์ในภาพรวมให้มีความเป็นเอกภาพ 

(๒) การพัฒนาและการสร้างศักยภาพในการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินทางความม่ันคง
ปลอดภัยไซเบอร์  โดยเฉพาะอย่างย่ิงการจัดทําแผนแม่บทด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติขึ้น  
โดยให้ครอบคลุมถึงมิติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางการทหาร  การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ  โครงสร้างพื้นฐานสําคัญของประเทศ  และรักษาความม่ันคงทางเศรษฐกิจ   

(๓) การปกป้องด้านโครงสร้างพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศ  (Critical  Information  
Infrastructures)  ของประเทศ  ในเร่ืองของระบบความปลอดภัยด้านสาธารณสุข  พลังงาน  เศรษฐกิจ  
ระบบการเตือนภัยต่าง ๆ  และการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลที่มีกรอบเนื้อหาที่ชัดเจน  และมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความม่ันคงปลอดภัย  สามารถรับมือกับภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผล 
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(๔) การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชนในการสร้าง
ศักยภาพในการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินทางความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์  และการปกป้อง
โครงสร้างพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศของประเทศ 

(๕) การสร้างความตระหนักและรอบรู้ด้านความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์  โดยการสร้างความ
ตระหนักและรอบรู้ด้านความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กับประชาชน  ตลอดจนการพัฒนาทางด้านไอที 
ที่มีประสิทธิภาพ 

(๖) การพัฒนาระเบียบและกฎหมายเพื่อความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์  ควรจะมีกฎหมาย 
ที่บังคับใช้ในด้านการจารกรรมไซเบอร์ที่ชัดเจน  เหมาะสม  และสามารถบังคับใช้ได้จริง   

(๗) การวิจัยและพัฒนาเพื่อความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 
(๘) การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  ตลอดจน 

การสร้างประชาคมข่าวสารเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้  ความร่วมมือ  และควรจัดทํามาตรฐานการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ระหว่างประเทศให้มีความชัดเจนย่ิงขึ้น 

ข้อ ๑๐ ในวาระแรกให้คณะกรรมการพิจารณากําหนดโครงสร้างพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศ  
(Critical  Information  Infrastructures)  ของประเทศ  และวางกรอบการประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชนโดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

(๑) หน่วยงานประสานงานกลางว่าด้วยความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 
(๒) หน่วยงานเผชิญเหตุฉุกเฉินทางไซเบอร์ 
(๓) กรอบมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์  (Cybersecurity  Framework)  

ของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชนตามหลักการบริหารความเส่ียงโดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
 (ก) การระบุความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับ  ระบบ  ทรัพย์สิน  ข้อมูล  และอื่น ๆ 
 (ข) มาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 
 (ค) มาตรการตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์ 
 (ง) มาตรการเผชิญเหตุเม่ือมีการตรวจพบภัยคุกคามไซเบอร์ 
 (จ) มาตรการรักษาและฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดจากภัยคุกคามไซเบอร์ 

หมวด  ๓ 
เบ็ดเตล็ด 

 
 

ข้อ ๑๑ ค่ า ใช้ จ่ ายสํ าห รับคณะกรรมการ   คณะอนุกรรมการ   หรือคณะทํ า งาน 
ที่คณะกรรมการแต่งตั้ ง   หรือบุคคลใดซึ่ งมาช่วยปฏิ บัติ งานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย   
รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่จําเป็นอย่างอื่นให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายของสํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 



 หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  คณะทํางาน  และบุคคลตามวรรคหนึ่ง  
ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

ข้อ ๑๒ ให้สํานักงบประมาณสนับสนุนงบประมาณ  ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ  
และสํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ข้อ ๑๓ เม่ือกฎหมายว่าด้วยการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติมีผลใช้บังคับแล้ว  
ให้ระเบียบนี้เป็นอันยกเลิก 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 


