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๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

ประกาศ
ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี
ตามประกาศลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ และแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน
ตามประกาศลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ และประกาศครั้งสุดท้ายลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน
พุทธศักราช ๒๕๕๗ นั้น
บั ด นี้ นายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ ก ราบบั ง คมทู ล ว่ า สมควรปรั บ ปรุ ง รั ฐ มนตรี บ างตํ า แหน่ ง
เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา ๑๙ ของรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั กรไทย (ฉบั บชั่ วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
แก้ ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บที่ ๑) พุ ทธศั กราช ๒๕๕๘ จึ งทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ ให้รั ฐมนตรี พ้ นจาก
ความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้
๑. ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้
หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
รองนายกรัฐมนตรี
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายยงยุทธ ยุทธวงศ์
รองนายกรัฐมนตรี
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
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นายสมหมาย ภาษี
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายดอน ปรมัตถ์วินัย
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายอํานวย ปะติเส
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายพรชัย รุจิประภา
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายณรงค์ชัย อัครเศรณี
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นางอภิรดี ตันตราภรณ์
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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นายกฤษณพงศ์ กีรติกร
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายรัชตะ รัชตะนาวิน
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
๒. ให้แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้
พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
นายดอน ปรมัตถ์วินัย
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
นายออมสิน ชีวะพฤกษ์
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
นายอุตตม สาวนายน
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์
นางอภิรดี ตันตราภรณ์
นายสุวิทย์ เมษินทรีย์
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ

๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

เป็นรองนายกรัฐมนตรี
เป็นรองนายกรัฐมนตรี
เป็นรองนายกรัฐมนตรี
เป็นรองนายกรัฐมนตรี
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
เป็นรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ
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นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
นายปิยะสกล สกลสัตยาทร
นางอรรชกา สีบุญเรือง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

