
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
   

 
โดยท่ีสมควรกําหนดค่าตอบแทนพิเศษ สําหรับข้าราชการสํานักงานการตรวจเงิน

แผ่นดิน ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นหลักประกันในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความเป็นอิสระและเป็นกลาง โดย
ปราศจากอคติหรือสิ่งจูงใจจากปัจจัยภายนอก รวมทั้งส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้ผลการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นที่ยอมรับในความสุจริตและ
ยุติธรรมทั้งต่อหน่วยรับตรวจและประชาชนทั่วไป 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๕๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย

ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๘” 
 
ข้อ ๒๑  ระเบียบนี้ให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นต้นไป 
 
ข้อ ๓  ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยค่าตอบแทนพิเศษของ

ข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
(๒) ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยค่าตอบแทนพิเศษของ

ข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 
ข้อ ๔  ให้ข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน

พิเศษจากงบประมาณรายจ่ายของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นรายเดือนดังนี้ 
(๑) ข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ระดับ ๓ ถึง ระดับ ๕ ให้รับในอัตรา

เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท 
(๒) ข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ระดับ ๖ ถึง ระดับ ๘ ให้รับในอัตรา

เดือนละ ๖,๐๐๐ บาท 
(๓) ข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ระดับ ๙ ถึง ระดับ ๑๑ ให้รับใน

อัตราเดือนละ ๗,๐๐๐ บาท 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนที่ ๔๑ ก/หน้า ๒๙/๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

เว้นแต่เข้าหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(๑) มาปฏิบัติหน้าที่ไม่ถึงสองในสามของจํานวนวันทําการในแต่ละเดือน 
(๒) มาปฏิบัติหน้าที่ไม่ตรงตามเวลาราชการหรือไม่ใช้เวลาราชการให้เป็นประโยชน์

แก่ทางราชการเป็นประจํา และผู้บังคับบัญชาได้เคยตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว 
 
ข้อ ๕  ข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษตาม

ระเบียบนี้ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ ในตําแหน่งที่ ไ ด้รับแต่งต้ังตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด 

 
ข้อ ๖  ข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ได้รับการบรรจุใหม่มีสิทธิได้รับ

ค่าตอบแทนพิเศษ ต้ังแต่วันผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ส่วนกรณีขอกลับเข้ารับราชการใหม่ 
ให้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ ต้ังแต่วันที่เริ่มเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

 
ข้อ ๗  ข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ละทิ้งหน้าที่ราชการ ขาดราชการ

โดยไม่มีเหตุอันสมควร ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรับวันที่ละทิ้งหน้าที่ราชการหรือขาด
ราชการดังกล่าว 

 
ข้อ ๘  ข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินซึ่ งได้รับมอบหมายจาก

ผู้บังคับบัญชาให้ไปประชุม สัมมนา ดูงาน หรือเข้ารับการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมของ
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

การอบรมที่จัดโดยหน่วยงานภายนอกไม่ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เว้นแต่
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้อนุมัติให้ไปอบรมและเป็นไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 

 
ข้อ ๙  ข้าราชการผู้ใดได้รับทุนไปดูงาน ฝึกงาน อบรม หรือศึกษาในต่างประเทศ ไม่

มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษในระหว่างที่อยู่ต่างประเทศ 
 
ข้อ ๑๐  ข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผู้ใดถูกพักราชการ ถูกสั่งให้ออก

จากราชการไว้ก่อน หรือผู้ที่อยู่ในระหว่างอุทธรณ์คําสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง ไม่มีสิทธิได้รับ
เงินค่าตอบแทนพิเศษในระหว่างวันที่ถูกพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือในระหว่าง
อุทธรณ์คําสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง 

 
ข้อ ๑๑  ข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่พ้นจากราชการ หรือพ้นจาก

การเป็นข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษตามหลักเกณฑ์
ดังนี้ 

(๑) กรณีพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ ให้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษได้ถึงวันก่อนวันเกษียณอายุราชการ 

(๒) กรณีพ้นจากการเป็นข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินในกรณีอ่ืนทุก
กรณีให้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษได้ถึงวันก่อนวันที่มีคําสั่งให้ข้าราชการสํานักงานการตรวจเงิน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

แผ่นดินผู้นั้นพ้นจากการเป็นข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือวันที่ข้าราชการสํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินผู้นั้นถึงแก่ความตาย 

 
ข้อ ๑๒  การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษให้เบิกจ่ายควบกับเงินเดือน แต่ทั้งนี้ 

สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะกําหนดการเบิกจ่ายเป็นอย่างอื่นก็ได้ 
 
ข้อ ๑๓  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรับ

ข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีใดที่มิได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้นําหลักเกณฑ์และ
วิธีเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ว่าด้วยการรับ การจ่าย และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
ข้อ ๑๔  ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอํานาจตีความและวินิจฉัยช้ีขาดปัญหาที่เกิดขึ้นในการบังคับใช้
ระเบียบนี้ 

ในกรณีมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอาจยกเว้นหรือผ่อนผันการ
ปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได้ 

 
ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
นรชัย ศรีพิมล 

ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 
 
 
 
 
 

พัชรินทร์/ผู้จัดทํา 
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๘ 

 
ปณตภร/ปรับปรุง 

๓๐ มกราคม ๒๕๕๕ 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


