
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 
 
 

กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร๑ 
พ.ศ. ๒๕๐๓ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการ
ฝึกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๐๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ให้ยกเลิก 

(๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๐๓ 

(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๐๓ 

(๓) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๑๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๐๓ 

(๔) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๐๓ 

 
ข้อ ๒  บุคคลผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหารต้องมีลักษณะ คุณสมบัติ และอยู่

ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
(๑)๒ สําเร็จการศึกษาตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่สามหรือเทียบเท่าขึ้นไป และมี

ผลการศึกษาของชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามหรือเทียบเท่าตามที่กองทัพบกกําหนด 
สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่สามหรือเทียบเท่าขึ้นไป 

และกําลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนช่างฝีมือทหารของกระทรวงกลาโหมหรือกําลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน
ตามท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนด ไม่ต้องมีผลการศึกษาของชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามหรือเทียบเท่าตามที่
กองทัพบกกําหนด 

(๒) กําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาซึ่งตามระเบียบของกรมการรักษาดินแดน
รับเข้าฝึกวิชาทหาร เว้นแต่ผู้สําเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุปริญญา หรือสําเร็จการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เทคนิค หรือเทียบเท่าขึ้นไป และสําเร็จการฝึกวิชาทหารไม่ตํ่ากว่าช้ันปีที่สามแล้ว จะสมัครเข้ารับการ
ฝึกวิชาทหารต่อให้จบหลักสูตรการฝึกวิชาทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนดก็ได้ 

(๓) เป็นชายหรือหญิงและมีสัญชาติไทย 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๒/ตอนที่ ๖๕/หน้า ๒๖/๒๘ พฤษภาคม ๒๕๒๘ 
๒ ข้อ ๒ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๐๓ 



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 
 
 

(๔)๓ มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบห้าปีบริบูรณ์และไม่เกินยี่สิบสองปีบริบูรณ์ตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร เว้นแต่ผู้สําเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุปริญญา หรือสําเร็จ
การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบเท่าขึ้นไป และ
สําเร็จการฝึกวิชาทหารไม่ตํ่ากว่าช้ันปีที่สามแล้ว ซึ่งมีอายุไม่เกินยี่สิบหกปีบริบูรณ์ตามกฎหมายว่าด้วย
การรับราชการทหารจะสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหารต่อให้จบหลักสูตรการฝึกวิชาทหารตามที่
กระทรวงกลาโหมกําหนดก็ได้ สําหรับผู้ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องได้รับความยินยอมของบิดามารดา
หรือผู้ปกครองด้วย 

(๕) ไม่พิการทุพพลภาพหรือมีโรค ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 

(๖) ไม่เป็นบุคคลซึ่งไม่มีคุณวุฒิที่จะเป็นทหารได้เฉพาะบางท้องที่ ตาม
กฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๑๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

(๗)๔ มีน้ําหนัก ขนาดรอบตัว ขนาดความสูง และผ่านการทดสอบสมรรถภาพ
ทางร่างกาย ทั้งนี้ ตามระเบียบของกรมการรักษาดินแดน 

(๘) มีใบรับรองของสถานศึกษาว่ามีความประพฤติเรียบร้อย สมควรเข้ารับ
การฝึกวิชาทหาร 
 
 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ 
พลเอก ป. ติณสูลานนท ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

                                                 
๓ ข้อ ๒ (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๔ ข้อ ๒ (๗) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๐๓ 



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 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงคุณสมบัติ
ในเรื่องพื้นความรู้ และอายุ สําหรับบุคคลผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหารเสียใหม่ให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรที่กําหนดไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
๒๕๒๐ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน กับสมควรกําหนดให้หญิงมีสิทธิสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหารได้
เช่นเดียวกับชายเพื่อที่จะได้มีส่วนแสดงความสามารถในการป้องกันประเทศร่วมกัน จึงจําเป็นต้อง
ออกกฎกระทรวงนี้ 
 
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร 
พ.ศ. ๒๕๐๓๕ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงลักษณะ 
คุณสมบัติ และเงื่อนไขสําหรับบุคคลผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหารให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดย
กําหนดให้นักเรียนซึ่งเคยเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และสอบได้วิชาพิเศษไม่น้อยกว่าแปดวิชาที่สําเร็จ
การศึกษาตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่สามหรือเทียบเท่าขึ้นไป ซึ่งปัจจุบันมีสิทธิสมัครเข้ารับการฝึกวิชา
ทหารโดยไม่ต้องมีผลการศึกษาของชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามหรือเทียบเท่าตามที่กองทัพบกกําหนด 
จะต้องมีผลการศึกษาของชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามหรือเทียบเท่าตามท่ีกองทัพบกกําหนด กับกําหนดให้
บุคคลผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหารจะต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายตาม
ระเบียบของกรมการรักษาดินแดนด้วย จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
 
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร 
พ.ศ. ๒๕๐๓๖ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่การกําหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ
สมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหารตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๐๓ ยังมิได้มีการกําหนดอายุขั้นตํ่าของผู้มีสิทธิ
สมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร สมควรแก้ไขการกําหนดอายุของบุคคลผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการฝึกวิชา
ทหารเพื่อความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้นประกอบกับเนื่องจากในปัจจุบันไม่มีการจัดการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงแล้ว จึงสมควรยกเลิกการกําหนดให้ผู้สําเร็จการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูง ซึ่งมีอายุไม่เกินยี่สิบหกปีบริบูรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการรับ
ราชการทหาร  เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกวิชาทหารจนจบหลักสูตรการฝึกวิชาทหารตามที่
กระทรวงกลาโหมกําหนดด้วย  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
 

 
 
 
 

                                                 
๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๖/ตอนที่ ๒๐๘/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ 
๖ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนที่ ๑๐๕ ก/หน้า ๑๓/๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 



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 
 
 

 
 
 
 
 

สัญชัย/จัดทํา 
๓๑ มกราคม ๒๕๕๐ 

 
กัญฑรัตน์/เพิ่มเติม 

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
 

ปัญญา/ตรวจ 
๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


