
   วนันี ้(1 เมษายน 2557) เม่ือเวลา 11.00  น. ณ ห้องห้วยจรเข้  โรงเรียนนายร้อยตํารวจ               
สามพราน อําเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม  นางสาวย่ิงลกัษณ์ ชินวตัร   นายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชมุคณะรัฐมนตรี ซึง่ผลการประชมุสรุปสาระสําคญั 
ดงันี ้
 
 1. เร่ือง  สรุปสาระสําคญัรายงานสถานการณ์ประชากรไทยปี 2556   เร่ือง การตัง้ครรภ์ใน
   วยัรุ่น 

 2. เร่ือง  ขอขยายระยะเวลาดําเนินมาตรการลดภาระคา่ครองชีพของประชาชนด้านการ

   เดนิทางออกไปอีก 1 เดือน ตัง้แตว่นัท่ี 1-30เมษายน 2557 

 3.  เร่ือง   ร่างพระราชกฤษฎีกาแบง่สว่นราชการและกําหนดหน้าท่ีของสว่นราชการ 
   กองทพัอากาศกองทพัไทย  กระทรวงกลาโหม (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... 
 4. เร่ือง  ขออนมุตักิารแตง่ตัง้กงสลุกิตตมิศกัดิส์หพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจําจงัหวดั
   ภเูก็ต 
 5.  เร่ือง  แตง่ตัง้องค์ประกอบคณะผู้แทนรัฐบาลไทยสําหรับการเจรจาจดัทําความตกลง
   เพ่ือความร่วมมือด้านภาษีอากรระหวา่งประเทศ และการปฏิบตัิตาม Foreign 
   Account Tax Compliance Act ระหวา่งรัฐบาลแหง่ราชอาณาจกัรไทยและ 
   รัฐบาลแหง่ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 6.  เร่ือง   การแตง่ตัง้ข้าราชการให้ดํารงตําแหนง่ประเภทบริหารระดบัสงู  (กระทรวง 
   วฒันธรรม)  
 7.  เร่ือง  ขอตอ่เวลาการดํารงตําแหนง่ผู้ อํานวยการสํานกังาน (นกับริหารระดบัสงู)   
    สํานกังานกิจการยตุธิรรม (กระทรวงยตุธิรรม)  
 8.  เร่ือง  แตง่ตัง้ข้าราชการ (กระทรวงแรงงาน) 

 
 

***************************************************** 
 เอกสารชุดนีเ้ป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชมุคณะรัฐมนตรีเท่านัน้ 

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบทีสํ่านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
โทร . 0 2280-9000 ต่อ 268 หรือ 436 

สํานกัโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชมุคณะรัฐมนตรี 
ทกุวนัองัคาร หรือวนัทีมี่การประชมุ ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจงัหวดั  
รับฟังไดท้างสถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจงัหวดั 
สํานกัโฆษก   สํานกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 1.เร่ือง สรุปสาระสาํคัญรายงานสถานการณ์ประชากรไทยปี 2556   เร่ือง การตัง้ครรภ์ในวัยรุ่น 
  คณะรัฐมนตรีมีมตรัิบทราบสรุปสาระสําคญัรายงานสถานการณ์ประชากรไทยปี 2556   
เร่ือง การตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น ตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาตเิสนอ    
  สาระสาํคัญของผลการศึกษาดังกล่าวมี ดังนี ้
  1. มาตรฐานสิทธิของหญิงวัยรุ่นตัง้ครรภ์  กรอบอนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิมนษุยชนหลาย
ฉบบัระบถึุงหน้าท่ีของรัฐในการคุ้มครองสิทธิมนษุยชนให้กบัประชาชน โดยมาตรฐานสิทธิของหญิงวยัรุ่น
ตัง้ครรภ์ ประกอบด้วย  อิสรภาพในการได้รับความคุ้มครอง รักษาความเป็นส่วนตวั ไมถ่กูดหูมิ่นศกัดิ์ศรี 
ได้รับข้อมลูขา่วสาร มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและในการแสดงความคิดเห็นและตดัสินใจด้วยตนเอง 
รวมถึงมีสิทธิในการเข้าถึงการศกึษาและบริการทางสขุภาพ โดยเฉพาะเร่ืองอนามยัทางเพศและอนามยัการ
เจริญพนัธุ์ 
  2.  สถานการณ์และแนวโน้มของการตัง้ครรภ์ในวัยรุ่น  
   2.1  การคลอดจากวยัรุ่นหญิงอายนุ้อยกวา่ 20 ปีของประเทศไทย  เพิ่มขึน้  โดย
ข้อมลูสถิตสิาธารณสขุ พบว่า  ในปี 2555   อตัราการคลอดจากหญิงอาย ุ15-19 ปี  เทา่กบั 53.8  ราย   ตอ่
ประชากรวยัเดียวกนั 1,000  คน  เพิ่มขึน้เกือบเทา่ตวั จาก 31.1  ราย ในปี  2543  โดยเป็นการคลอดซํา้ถึง  
15,440  ราย หรือร้อยละ 11.9  ของการคลอดในวยัรุ่นทัง้หมด  ตวัเลขดงักลา่วใกล้เคียงกบัอตัราการคลอด
ของหญิงวยัรุ่นในประเทศอินโดนีเซีย  ฟิลิปปินส์  กมัพชูา  และหลายประเทศในละตนิอเมริกา  แตส่งูกวา่
ในประเทศรายได้สงูของทวีปเอเชีย  เชน่ ญ่ีปุ่ น  เกาหลี  จีน  และสิงคโปร์  
   2.2  การตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นในระดบัจงัหวดั พบวา่ จงัหวดัชลบรีุ  สมทุรสาคร  
ระยอง และประจวบคีรีขนัธ์ มีอตัราการคลอดของวยัรุ่นหญิงมากท่ีสดุ  คือ ประมาณ  79-85  รายตอ่
ประชากร 1,000 คน   ในขณะท่ีจงัหวดัท่ีมีอตัราการคลอดของวยัรุ่นหญิงเพิ่มขึน้กว่าเทา่ตวั ในชว่งปี 2543-
2555  มีถึงประมาณ 19 จงัหวดั ซึง่ความแตกตา่งของอตัราการคลอดของวยัรุ่นในพืน้ท่ีตา่ง ๆ  เป็นผลมา
จากสภาพเศรษฐกิจ สงัคม พฤตกิรรม  รวมถึงโอกาสในการเข้าถึงการศกึษาและบริการอนามยัเจริญพนัธุ์
ของวยัรุ่น  
  2.3 การดําเนินงานของประเทศไทยในการแก้ปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น ได้แก่ 1) 
การจดัการเรียนการสอนเพศศกึษาในโรงเรียน  2) การบงัคบัใช้กฎหมายเพ่ือหยดุความรุนแรง บงัคบั หรือ
ละเมิดทางเพศ  3) การให้บริการอนามยัเจริญพนัธุ์เชิงรุกและเป็นมิตร  โดยเฉพาะการให้บริการถงุยาง
อนามยัและอปุกรณ์การคมุกําเนิดแก่วยัรุ่น  4) การบรูณาการงานป้องกนัและแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้าน  
ผา่นการดําเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์พฒันาอนามยัการเจริญพนัธุ์แหง่ชาต ิ กระทรวงสาธารณสขุ ปี 
2553-2557   สง่ผลให้ทกุจงัหวดัมีคณะกรรมการขบัเคล่ือนเร่ืองการตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อมโดยให้ภาครัฐ เอกชน 
ประชาสงัคม และชมุชนเข้ามามีสว่นร่วมในการดําเนินงานมากขึน้ 5) การสร้างต้นแบบการป้องกนัและ
ดแูลวยัรุ่นตัง้ครรภ์ เชน่ “คลินิกวยัรุ่น โรงพยาบาลรามาธิบดี” “ศนูย์พึง่ได้ โรงพยาบาลปทมุธานี” และ 
“มหิดลโมเดล”   ซึง่บรูณาการการทํางานระหวา่งชมุชน โรงเรียน โรงพยาบาล 6)  การช่วยเหลือเยียวยาใน
รูปแบบอ่ืน ๆ  อาทิ  กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ มีกระบวนการเยียวยาให้เดก็
กลบัคืนสูส่งัคมโดยการให้คําปรึกษา ฝึกอาชีพ  และจา่ยเงินสงเคราะห์ในบางกรณี  และ 7) การจดัตัง้ศนูย์
ชว่ยเหลือสงัคม OSCC  1300  (One  Stop Crisis Center)  ท่ีเน้นการเช่ือมโยงข้อมลูและระบบการสง่ตอ่
ให้บริการของทกุหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีมุง่ให้ผู้ เสียหายหรือผู้ประสบเหตเุข้าถึงบริการหรือสิทธิอนัพงึได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 



2.เร่ือง ขอขยายระยะเวลาดาํเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดนิทาง

ออกไปอีก 1 เดือน ตัง้แต่วันท่ี 1-30เมษายน 2557 

                   คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบการขยายระยะเวลาดําเนินมาตรการลดภาระคา่ครองชีพของ

ประชาชนด้านการเดนิทางออกไปอีก 1เดือน ตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน – 30 เมษายน 2557 ใน

วงเงิน 355 ล้านบาท ตามท่ีกระทรวงการคลงัเสนอ โดยให้จา่ยจากงบประมาณรายจา่ยประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลาง รายการเงินสํารองจา่ยเพ่ือกรณีฉกุเฉินหรือจําเป็น ท่ีได้รับการกนัเงินไว้

เบกิเหล่ือมปีแล้ว จํานวน 355 ล้านบาท เพ่ือเป็นคา่ใช้จา่ยชดเชยคา่ใช้จา่ยจากการดําเนินมาตรการลด

ภาระคา่ครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางสําหรับกรณีดงักลา่วข้างต้น ซึง่จะต้องนําเสนอ

คณะกรรมการการเลือกตัง้เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน ตามมาตรา 181 (2) ของรัฐธรรมนญูแหง่

ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 ตามความเห็นของสํานกังบประมาณ 

                   ทัง้นี ้ขสมก. และ รฟท. จะต้องดําเนินการตามรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 

พทุธศกัราช 2550 มาตรา 181 (4) และไมก่ระทําการอนัเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ

การเลือกตัง้กําหนด 

 
3. เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกาํหนดหน้าท่ีของส่วนราชการกองทัพอากาศ
กองทัพไทย  กระทรวงกลาโหม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมตอินมุตัหิลกัการร่างพระราชกฤษฎีกาแบง่สว่นราชการและกําหนดหน้าท่ี
ของสว่นราชการกองทพัอากาศกองทพัไทย  กระทรวงกลาโหม (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงกลาโหม
เสนอ  และให้สง่สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการตอ่ไปได้   
 สาระสาํคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา เป็นการแก้ไขเพิ่มเตมิพระราชกฤษฎีกาแบง่ส่วน
ราชการและกําหนดหน้าท่ีของสว่นราชการกองทพัอากาศ  กองทพัไทย  กระทรวงกลาโหม  พ.ศ. 2552   

1.  แก้ไขเพิ่มเตมิมาตรา 3 (27) และมาตรา 30  เพ่ือกําหนดช่ือโรงเรียนนายเรืออากาศ 
ใหมต่ามท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานช่ือวา่ “โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช” 
ดงันี ้ 
พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกาํหนด

หน้าท่ีของส่วนราชการกองทัพอากาศ    
กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม  พ.ศ. 2552 

ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและ
กาํหนดหน้าท่ีของส่วนราชการกองทัพอากาศ
กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม  (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

มาตรา 3 (27) โรงเรียนนายเรืออากาศ  ร่างมาตรา 3 (27)  โรงเรียนนายเรืออากาศ     
นวมินทกษัตริยาธิราช 

มาตรา 30  โรงเรียนนายเรืออากาศ มีหน้าท่ีวาง
แผนการปฏิบตัิ อํานวยการ ประสานงาน กํากบัการ
และดําเนินการเก่ียวกบัการศกึษา การฝึกอบรม  
และการประเมินผลแก่นกัเรียนนายเรืออากาศ 
รวมทัง้ สนบัสนนุการผลิตบคุลากรด้านการบนิ มี
ผู้บงัคบับญัชาโรงเรียนนายเรืออากาศเป็น
ผู้บงัคบับญัชากรับผิดชอบ 

ร่างมาตรา 30  โรงเรียนนายเรืออากาศนวมิน 
ทกษัตริยาธิราช  มีหน้าท่ีวางแผนการปฏิบตัิ 
อํานวยการ ประสานงาน กํากบัการและดําเนินการ
เก่ียวกบัการศกึษา การฝึกอบรม  และการ
ประเมินผลแก่นกัเรียนนายเรืออากาศ รวมทัง้ 
สนบัสนนุการผลิตบคุลากรด้านการบนิ มี
ผู้บงัคบับญัชาโรงเรียนนายเรืออากาศนวมนิท
กษัตริยาธิราชเป็นผู้บงัคบับญัชากรับผิดชอบ         
(ร่างมาตรา 4) 



 
4. เร่ือง ขออนุมัตกิารแต่งตัง้กงสุลกิตตมิศักดิ์สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจาํจังหวัดภูเก็ต 
  คณะรัฐมนตรีมีมตอินมุตัแิตง่ตัง้นางอาเน็ทเทอ ฆีเมเนซ เฮิชชเตท็เทอร์ (Mrs. Anette 
Jimenez Höchstetter) เป็นกงสลุกิตตมิศกัดิส์หพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจําจงัหวดัภเูก็ต โดยมีเขต
กงสลุครอบคลมุจงัหวดัภเูก็ต กระบ่ี ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พงังา พทัลงุ ยะลา ระนอง 
สงขลา สตลู และสรุาษฎ์ธานี สืบแทน นายเดร์ิก เนาว์มนัน์ ตามท่ีกระทรวงการตา่งประเทศ เสนอ  
 
5. เร่ือง แต่งตัง้องค์ประกอบคณะผู้แทนรัฐบาลไทยสาํหรับการเจรจาจัดทาํความตกลงเพ่ือความ
ร่วมมือด้านภาษีอากรระหว่างประเทศ และการปฏิบัตติาม Foreign Account Tax Compliance Act 
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา  
  คณะรัฐมนตรีมีมตอินมุตัิตามท่ีกระทรวงการคลงั (กค.) เสนอ ดงันี ้
  1. อนมุตัิองค์ประกอบคณะผู้แทนรัฐบาลไทยสําหรับการเจรจาจดัทําความตกลงเพ่ือ
ความร่วมมือด้านภาษีอากรระหวา่งประเทศและการปฎิบตัติาม Foreign Account Tax Compliance Act 
ระหวา่งรัฐบาลแหง่ราชอาณาจกัรไทยและรัฐบาลแหง่ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  2. มอบหมายรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัเป็นผู้ มีอํานาจแตง่ตัง้คณะผู้แทนรัฐบาล
ไทยฯ ตามองค์ประกอบท่ีคณะรัฐมนตรีอนมุตัิ 
  องค์ประกอบคณะผู้แทนรัฐบาลไทยฯ รวมจาํนวนทัง้สิน้ไม่เกิน 12 คน ดงันี ้
   (1) อธิบดีหรือรองอธิบดีกรมสรรพากร หรือท่ีปรึกษาฯ กรมสรรพากร เป็นหวัหน้า
คณะ 
   (2) ท่ีปรึกษาหรือรองผู้ อํานวยการสํานกังานเศรษฐกิจการคลงัท่ีผู้ อํานวยการ
สํานกังานเศรษฐกิจการคลงัมอบหมาย จํานวน 1 คน 
   (3) ผู้ อํานวยการสํานกัวิชาการแผนภาษีกรมสรรพากรหรือผู้แทน จํานวน 1 คน  
   (4) เจ้าหน้าท่ีกรมสรรพากร จํานวนไมเ่กิน 2 คน  
   (5) เจ้าหน้าท่ีสํานกังานเศรษฐกิจการคลงั จํานวนไมเ่กิน 2 คน  
   (6) ผู้แทนธนาคารแหง่ประเทศไทย จํานวน 1 คน 
 
   (7) ผู้แทนสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
จํานวน 1 คน 
   (8) ผู้แทนสํานกังานคณะกรรมการกํากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั จํานวน 1 คน 
   (9) ผู้แทนสํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา จํานวน 1 คน  
   (10) ผู้แทนกระทรวงการตา่งประเทศ หรือผู้แทนกระทรวงการตา่งประเทศ จาก
สถานเอกอคัรราชทตูไทยประจําประเทศสหรัฐอเมริกา จํานวน 10 คน 
 

 
6. เร่ือง  การแต่งตัง้ข้าราชการให้ดาํรงตาํแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  (กระทรวงวัฒนธรรม)  
 คณะรัฐมนตรีมีมตอินมุตัแิตง่ตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญั สงักดักระทรวงวฒันธรรม  ให้
ดํารงตําแหนง่ประเภทบริหารระดบัสงู จํานวน 4 ราย ตามท่ีกระทรวงวฒันธรรมเสนอ  ดงันี ้

1. นางสรีุย์รัตน์ วงศ์เสง่ียม  รองอธิบดีกรมศลิปากร  ดํารงตําแหนง่ผู้ตรวจราชการ 
กระทรวง  สํานกังานปลดักระทรวง 



2. นายอนนัต์ ชโูชต ิ รองอธิบดีกรมศลิปากร  ดํารงตําแหนง่ผู้ตรวจราชการกระทรวง   
สํานกังานปลดักระทรวง  

3. นางพิมพ์รวี  วฒันวรางกรู  รองอธิบดีกรมสง่เสริมวฒันธรรม ดํารงตําแหนง่ ผู้ตรวจ 
ราชการกระทรวง สํานกังานปลดักระทรวง 

4. นางสาววิมลลกัษณ์ ชชูาต ิ รองผู้ อํานวยการสํานกังานศลิปวฒันธรรม ดํารงตําแหนง่  
ผู้ตรวจราชการกระทรวง  สํานกังานปลดักระทรวง   

ตัง้แตว่นัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้เป็นต้นไป  เพ่ือทดแทน 
ตําแหนง่ท่ีวา่ง  ทัง้นี ้ให้มีผลดําเนินการในขัน้ตอนตอ่ไปเม่ือคณะกรรมการการเลือกตัง้ให้ความเห็นชอบ
ตามรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย มาตรา 181 (1 ) แล้ว  
 
7. เร่ือง ขอต่อเวลาการดาํรงตาํแหน่งผู้อาํนวยการสํานักงาน (นักบริหารระดับสูง)  สาํนักงาน
กิจการยุตธิรรม (กระทรวงยุตธิรรม)  
 คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบการตอ่เวลาการดํารงตําแหนง่ของ นายวิทยา  สริุยะวงศ์  
ผู้ อํานวยการสํานกังานกิจการยตุธิรรม  ซึง่ดํารงตําแหนง่ดงักลา่วเม่ือวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2552  ครบกําหนด 
4 ปี  ในวนัท่ี 10 ธนัวาคม 2556  ตอ่ไปอีก 1 ปี  ครัง้ท่ี 1 ตัง้แตว่นัท่ี 11  ธนัวาคม 2556   ถึงวนัท่ี 10  
ธนัวาคม 2557  ตามท่ีกระทรวงยตุธิรรมเสนอ ทัง้นี ้คณะกรรมการการเลือกตัง้จะต้องให้ความเห็นชอบ
ตามรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย มาตรา 181 ก่อนท่ีจะดําเนินการในขัน้ตอนตอ่ไป 
 
8. เร่ือง แต่งตัง้ข้าราชการ (กระทรวงแรงงาน) 

                   คณะรัฐมนตรีมีมตอินมุตัแิตง่ตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญั สงักดักระทรวงแรงงาน ให้ดํารง

ตําแหนง่ประเภทบริหารระดบัสงู จํานวน  4ราย ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ ดงันี ้

                    1.นายวิษณุ ปาณวร รองอธิบดีกรมพฒันาฝีมือแรงงาน ดํารงตําแหนง่ผู้ตรวจราชการ

กระทรวง สํานกังานปลดักระทรวง 

                   2. นายอารักษ์ พรหมณี รองเลขาธิการสํานกังานประกนัสงัคม ดํารงตําแหนง่ผู้ตรวจราชการ

กระทรวง สํานกังานปลดักระทรวง 

                   3. นายวินัย ลู่วิโรจน์ รองอธิบดีกรมการจดัหางาน ดํารงตําแหนง่ผู้ตรวจราชการกระทรวง 

สํานกังานปลดักระทรวง 

                   4. นายกรีฑา สพโชค รองอธิบดีกรมพฒันาฝีมือแรงงาน ดํารงตําแหนง่ผู้ตรวจราชการ

กระทรวง สํานกังานปลดักระทรวง 

                   ตัง้แตว่นัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้เป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหนง่ท่ีวา่ง และให้มีผล

ดําเนินการในขัน้ตอนตอ่ไปได้เม่ือคณะกรรมการการเลือกตัง้ให้ความเห็นชอบตามรัฐธรรมนญูแหง่

ราชอาณาจกัรไทย มาตรา 181 (1) แล้ว 

……………………………………………….. 


