
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชน 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   

 
เพ่ือใหประชาชนในหมูบานและชุมชนไดรับทราบขอมูลขาวสาร และบริการ

สาธารณะที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและของรัฐ อยางรวดเร็ว กวางขวาง 
เสมอภาค และเทาเทียมกันอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาทองถ่ิน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การปกครอง และการเสริมสรางความเขมแข็งแกประชาคมหมูบานและชุมชนดานการบริหาร การ
พัฒนา และตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและของรัฐ 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 

มาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ และ มาตรา ๕ 
แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบ ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดําเนินงานหอ

กระจายขาวประจําหมูบานและชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๗” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําส่ังอ่ืนใด ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ให

ใชระเบียบนี้แทน 
 

หมวด ๑ 
ขอความทั่วไป 

   
 

ขอ ๔  ในระเบียบนี้ 
“องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา เทศบาล เมืองพัทยา และองคการ

บริหารสวนตําบล ยกเวน องคการบริหารสวนจังหวัด และกรุงเทพมหานคร 
“สภาทองถ่ิน” หมายความวา สภาเทศบาล สภาเมืองพัทยา และสภาองคการ

บริหารสวนตําบล 
“หอกระจายขาว” หมายความวา เครื่องมือส่ือสารที่รัฐหรือองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินจัดสรางข้ึนในการกระจายเสียงในหมูบาน ชุมชน เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธขอมูล

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา.เลม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง/หนา ๒๕/๑๕ กันยายน ๒๕๔๗ 



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 
 

ขาวสาร และการบริการสาธารณะที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและของรัฐ
ใหประชาชนไดรับประโยชนรวมทั้งเผยแพรความคิดเห็นความตองการของประชาชนในทองถ่ินใน
ดานการบริหาร การพัฒนาและตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและของ
รัฐ 

“ขาว” หมายความวา ขอมูล ขาวสารที่เก่ียวของกับการบริการสาธารณะที่อยูใน
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และของรัฐ รวมทั้งขอมูลขาวสารของประชาชนใน
ทองถ่ิน หรือของรัฐ ที่ส่ือใหประชาชนในหมูบานชุมชุนทราบเปนการทั่วไป 

“ผูประกาศขาว” หมายความวา ประชาชนในหมูบานและชุมชน ซึ่งมีคุณสมบัติ
ตามที่กําหนด ขาราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานเมืองพัทยา พนักงานองคการบริหารสวน
ตําบล หรือลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ซึ่ งได รับการคัดเลือกจากคณะ
กรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชน และองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเห็นชอบและแตงตั้ง 

“ผูบริหารทองถ่ิน” หมายความวา นายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยา และนายก
องคการบริหารสวนตําบล 

 
ขอ ๕  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ โดยมีอํานาจตีความ

และวินิจฉัยปญหา กําหนดขอบังคับ หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติเพ่ือดําเนินการใหเปนไปตาม
ระเบียบนี ้

ในกรณีที่มีเหตุจําเปน ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเวนหรือผอนผันการ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินภายในเขตจังหวัดแลวรายงานให
กระทรวงมหาดไทยทราบภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ยกเวน หรือผอนผัน 

 
หมวด ๒ 

คณะกรรมการบริหารการดาํเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชน 
   

 
ขอ ๖  ใหมีคณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบาน

และชุมชน ประกอบดวย 
(๑) ปลัดเทศบาล ปลัดเมืองพัทยา ปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือชางโยธา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ หรือบุคคลอื่นที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ 
มอบหมาย เปนที่ปรึกษา 

(๒) ผูที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินมอบหมาย ไมเกิน ๓ คน เปนกรรมการ 
(๓) ประชาชนที่ประชาคมหมูบานหรือชุมชนคัดเลือกตามจํานวนที่เห็นสมควร

เปนกรรมการ 



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 
 

ใหคณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชน
ตาม (๒) และ (๓) คัดเลือกกันเองใหมีประธานหนึ่งคน รองประธานหนึ่งคน และเลขานุการหนึ่ง
คน 

คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง มีหนาที่ดูแลรักษาหอกระจายขาว แจงองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการในกรณีหอกระจายขาวชํารุดเสียหาย จัดทําผังรายการผลิตขาว 
คัดเลือกขาวสารที่จะเผยแพร ควบคุมการเผยแพรขาวสาร คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ในหมูบานหรือชุมชน ซึ่งอาจจะเปนประชาชน ขาราชการหรือพนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
หรือลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นเปนผูประกาศขาวประจําหมูบานและชุมชน เสนอ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตงตั้งเพ่ือทําหนาที่ในการประกาศขาว ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
ที่ผานการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและ
ชุมชนแลวรวมทั้งการรายงานผลการปฏิบัติงาน และปญหาอุปสรรคตอองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินนั้นๆ 

ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่มีหอกระจายขาวอยูในเขตพื้นที่กําหนดระเบียบ
ปฏิบัติและดําเนินการใหมีคณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและ
ชุมชน ตามความในขอนี้ 

 
ขอ ๗  บุคคลที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินมอบหมาย และบุคคลที่ไดรับการ

คัดเลือกจากประชาคมหมูบานหรือชุมชน ตามความใน ขอ ๖ (๒) และ ๖ (๓) ตามลําดับ ตองมี
คุณสมบัติ ตาม (๑) ถึง (๕) และไมมีลักษณะตองหามตาม (๖) ถึง (๑๐) ดังตอไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทยและมีอายุไมต่ํากวา ย่ีสิบปบริบูรณ 
(๒) มีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูเปนประจํา และมีช่ืออยูในทะเบียนบาน ในหมูบาน

หรือชุมชนนั้นๆ ติดตอกันมาแลวไมนอยกวา ๑๘๐ วัน 
(๓) มีความจงรักภักดี ตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
(๔) เปนบุคคลที่ประกอบอาชีพสุจริต ไมประพฤติตนเปนภัยตอสังคม 
(๕) มีความเปนกลางทางการเมือง 
(๖) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
(๗) เปนผูวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ติดยาเสพติดใหโทษ 
(๘) หูหนวกและเปนใบซึ่งไมสามารถอานและเขียนหนังสือได 
(๙) ตองคําพิพากษาหรือคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมายใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดย

หมายของศาลหรือคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมาย 
(๑๐) เคยตองคําพิพากษาหรือคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมาย ใหจําคุกตั้งแตสองปข้ึน

ไปและพนโทษมายังไมถึงหาปในวันที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินมอบหมายหรือวันที่ประชาคม
หมูบานหรือชุมชนดําเนินการคัดเลือก เวนแตความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 

 
ขอ ๘  คณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและ

ชุมชน อยูในวาระคราวละสองปนับแตวันที่ดํารงตําแหนง 



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 
 

 
ขอ ๙  คณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและ

ชุมชนพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ครบกําหนดวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานคณะกรรมการบริหารการ

ดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชน ที่ตนดํารงตําแหนงอยู 
(๔) ยายออกจากหมูบานหรือชุมชนนั้น 
(๕) ปรากฏภายหลังวาขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๗ 
(๖) กรณีที่กรรมการวางลงเกินกวาก่ึงหนึ่ง ใหกรรมการที่เหลือพนจากตําแหนง 
(๗) ตองโทษจําคุกฐานกระทําความผิดในคดีอาญา ยกเวนการกระทําความผิด

ลหุโทษหรือกระทําความผิดโดยประมาท 
 
ขอ ๑๐  ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาว

ประจําหมูบานและชุมชน อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง โดยตองมีกรรมการเขาประชุมไมนอยกวาก่ึง
หนึ่งจึงเปนองคประชุม 

 
ขอ ๑๑  ในการประชุมใหที่ประชุมพิจารณาเฉพาะเร่ืองที่อยูในระเบียบวาระการ

ประชุมเทานั้น 
 
ขอ ๑๒  มติที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก หากคะแนนเสียงเทากันใหประธานเปน

ผูช้ีขาดและใหถือวาเปนที่สุด 
 
ขอ ๑๓  ที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจํา

หมูบานและชุมชน มีสิทธิเขารวมประชุมและมีสิทธิแสดงความคิดเห็นใดๆ ก็ได แตไมมีสิทธิออก
เสียงลงมติ 

 
ขอ ๑๔  ใหประธานคณะกรรมการบริหารดําเนินงานหอกระจายขาวประจํา

หมูบานและชุมชน สงรายงานการประชุมใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบภายใน ๑๕ 
วัน นับแตวันประชุม 

 
หมวด ๓ 

การบริหารการดําเนนิงาน 
   

 
ขอ ๑๕  ใหคณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบาน

และชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดพื้นที่การติดตั้งหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชน 
รวมทั้งการควบคุมดูแลรักษา 



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 
 

 
ขอ ๑๖  การใชหอกระจายขาวที่เก่ียวกับการเลือกตั้ง ตองอยูภายใตหลักเกณฑที่

คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด และอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการบริหารการ
ดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชน ดังตอไปนี้ 

(๑) การขอใชหอกระจายขาวในการประชาสัมพันธหาเสียงเลือกตั้ง จะตอง
อนุญาตใหผูสมัครหรือผูแทนผูสมัครและพรรคการเมืองใชบริการหอกระจายขาวอยางเปนธรรม
และเสมอภาค โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 

(๒) การใชหอกระจายขาวเพ่ือประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการแนะนํา
คุณสมบัติของผูสมัครหรือพรรคการเมือง ตองประชาสัมพันธใหอยางเปนธรรมและทั่วถึง 

(๓) ในระหวางที่มีการรณรงคประชาสัมพันธการเลือกตั้ง ใหผูประกาศขาว
ประจําหมูบานและชุมชน ใชหอกระจายขาวประกาศขาวหรือประชาสัมพันธอยางระมัดระวัง และ
เกิดความเปนธรรม 

(๔) เปดโอกาสใหนักเรียนนักศึกษาหรือเยาวชน ในสถานศึกษาหรือองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนั้น ใชบริการหอกระจายขาว เพ่ือแสดงความคิดเห็น เชน อานขาว อาน
บทความ หรือเรียงความเกี่ยวกับการประชาสัมพันธการเลือกตั้ง 

 
ขอ ๑๗  ใหคณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบาน

และชุมชนคัดเลือกขาว ผลิตขาว จัดรูปแบบรายการ โดยพิจารณาคัดเลือกเร่ือง ดังตอไปนี้ 
ประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบตามความเหมาะสม 

(๑) นโยบายของรัฐบาลและสวนราชการ 
(๒) โครงสรางการจัดองคกรอํานาจหนาที่และการดําเนินงานของรัฐ 
(๓) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําส่ัง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผนที่ใช

บังคับเปนการทั่วไป 
(๔) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอประชาชน 
(๕) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินนั้น 
(๖) การบริการสาธารณะที่อยูในอํานาจหนาที่ของจังหวัด อําเภอ และองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินที่เก่ียวของกับประชาชนในหมูบานและชุมชน 
(๗) การขอความรวมมือระหวางราชการกับประชาชน หรือกิจกรรมที่ตองการ

ความคิดเห็น ขอเสนอแนะของประชาชนในหมูบานและชุมชนเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา
ทองถ่ิน การดําเนินงานของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพลง บทความ สารคดี เก่ียวกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาอาชีพ เปนตน 

(๘) อ่ืนๆ ที่คณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบาน
และชุมชนพิจารณาแลวเห็นวาจะเปนประโยชนตอหมูบานและชุมชน ไมกอใหเกิดความเสียหาย
แกราชการหรือบุคคลอื่น 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๑๘  กรณีที่รัฐบาลหรือสวนราชการมีนโยบายที่จะประชาสัมพันธใหประชาชน
รับทราบ ใหผูวาราชการจังหวัดแจงองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการประชาสัมพันธนโยบาย
นั้น 

 
ขอ ๑๙  หามมิใหดําเนินการประชาสัมพันธขาวในลักษณะดังตอไปนี้ ผานทางหอ

กระจายขาว 
(๑) อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริย 
(๒) อาจกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ

ระหวางประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 
(๓) เปนการกลาวหาใหรายกับบุคคล คณะบุคคล หรือผูใดอันจะกอใหเกิดความ

เสียหายใดๆ ข้ึนภายหนา 
(๔) อาจกอใหเกิดอันตรายตอชีวิต หรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
(๕) เปนการรุกลํ้าสิทธิสวนบุคคลโดยไมสมควร 
 
ขอ ๒๐  ประชาชนในหมูบานหรือชุมชนที่จะไดรับการพิจารณาคัดเลือกเปนผู

ประกาศขาวประจําหมูบานและชุมชน ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามครบถวนตามขอ 
๗ (๒) ถึง ๗ (๑๐) และมีคุณสมบัติเพ่ิมเติม ดังนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย และอายุไมนอยกวา ๑๘ ปบริบูรณ 
(๒) มีความรูไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
(๓) มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ เปนที่ยอมรับจากประชาชน 
(๔) สนใจติดตามขาวสารของทางราชการและประชาชนจากสื่อตางๆ เปนประจํา 
 
ขอ ๒๑  ผูประกาศขาว มีหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้ 
(๑) เปนตัวแทนของหมูบาน ชุมชน และราชการในการประชาสัมพันธเผยแพร

ขอมูลขาวสารใหประชาชนในหมูบานและชุมชนทราบ 
(๒) พิจารณาคัดเลือกขาว  การผลิตข าวและจัดรูปแบบรายการเสนอ

คณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชนใหความเห็นชอบเปน
รายสัปดาหหรือประจําเดือน เพ่ือประกาศใหประชาชนทราบ 

(๓) จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความรู ความเขาใจ เร่ืองโครงการ หรือผลงานของ
รัฐบาล โดยเฉพาะโครงการที่ตองการความรวมมือระหวางราชการกับประชาชนหรือโครงการที่มี
ผลกระทบตอประชาชนหรือองคกร 

(๔) อํานวยความสะดวกในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐประสานขอความรวมมือใน
การประกาศ เพ่ือการประชุมนัดหมายในกิจการสาธารณประโยชน 

(๕) อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจํา
หมูบานและชุมชนมอบหมาย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๒๒  ผูประกาศขาว มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๒ ป นับแตไดรับการ
แตงตั้ง และสถานภาพผูประกาศขาว ส้ินสุดลงดวยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังตอไปนี้ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานคณะกรรมการบริหารการ

ดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชน 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม ตามขอ ๒๐ 
(๔) กระทําการฝาฝนระเบียบนี้ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีคําส่ังใหออก

ตามมติคณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชน 
เมื่อสถานภาพของผูประกาศขาวสิ้นสุดลงตามความในขอนี้ ใหคณะกรรมการ

บริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชนพิจารณาคัดเลือกผูที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนตามความในขอ ๒๐ เสนอองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตงตั้งใหทําหนาที่เปนผูประกาศ
ขาวประจําหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชนแทนภายใน ๑๕ วัน 

 
ขอ ๒๓  ใหคณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบาน

และชุมชน ดูแล บํารุงรักษา และซอมแซมหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชนใหอยูในสภาพ
ที่ใชงานไดอยู เสมอ โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหความชวยเหลือดานเทคนิคและ
งบประมาณตามความจําเปน 

 
ขอ ๒๔  คณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและ

ชุมชน อาจตั้งกองทุนหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชน เพ่ือเปนคาใชจายในการบริหารงาน 
การดูแลและซอมบํารุง 

 
ขอ ๒๕  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานหอ

กระจายขาวประจําหมูบานและชุมชนในเขตที่ รับผิดชอบ เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งแก
คณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชน 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ประชา  มาลีนนท 

รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบตัริาชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พรพิมล/พิมพ 
๖ มกราคม ๒๕๔๘ 

อมราลักษณ/พัชรินทร/ตรวจ 
๒๖ มกราคม ๒๕๔๘ 

A+B 
นันทพล/ปรับปรุง 

๑๑ มกราคม ๒๕๕๐ 

 


