
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว�าด�วยการเบิกจ�ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

ขององค&กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   
 

โดยท่ีเป0นการสมควรให�มีระเบียบเก่ียวกับการเบิกจ�ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค&กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เพ่ือให�องค&กรปกครองส�วนท�องถ่ินถือปฏิบัติ 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๗๔ (๓) และมาตรา ๗๖ แห�ง

พระราชบัญญัติองค&การบริหารส�วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๗ (๓) แห�งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๖๙ และ
มาตรา ๗๗ แห�งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ มาตรา ๘๕ (๓) และมาตรา ๘๘ 
แห�งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค&การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีว�าการ
กระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว�ดังนี้ 

 
ข�อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว�า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการเบิกจ�ายเงิน

ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค&กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙” 
 
ข�อ ๒๑  ระเบียบนี้ให�ใช�บังคับเม่ือพ�นกําหนดสามสิบวันนับแต�วันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป0นต�นไป 
 
ข�อ ๓  บรรดาระเบียบ ข�อบังคับ ประกาศ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการอ่ืนใด ซ่ึงขัดหรือ

แย�งกับระเบียบนี้ ให�ใช�ระเบียบนี้แทน 
 
ข�อ ๔  ในระเบียบนี้ 
“องค&กรปกครองส�วนท�องถ่ิน” หมายความว�า องค&การบริหารส�วนจังหวัด เทศบาล 

และองค&การบริหารส�วนตําบล 
“ผู�บริหารท�องถ่ิน” หมายความว�า นายกองค&การบริหารส�วนจังหวัด นายกเทศมนตรี 

และนายกองค&การบริหารส�วนตําบล 
“เจ�าหน�าท่ีท�องถ่ิน” หมายความว�า ข�าราชการองค&การบริหารส�วนจังหวัด พนักงาน

เทศบาล พนักงานส�วนตําบล ลูกจ�าง และพนักงานจ�างขององค&กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
“เงินตอบแทน” หมายความว�า เงินท่ีจ�ายให�แก�เจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินท่ีปฏิบัติงานตาม

หน�าท่ีปกติ โดยลักษณะงานส�วนใหญ�ต�องปฏิบัติงานในท่ีต้ังสํานักงานและได�ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลา
ราชการในท่ีต้ังสํานักงาน หรือโดยลักษณะงานส�วนใหญ�ต�องปฏิบัติงานนอกท่ีต้ังสํานักงานและได�
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกท่ีต้ังสํานักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต�องปฏิบัติงานใน

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๒๔๐ ง/หน�า ๑/๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ลักษณะเป0นผลัดหรือกะ และได�ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให�หมายความรวมถึงเงิน
ค�าตอบแทนตามกฎหมายว�าด�วยสภาตําบลและองค&การบริหารส�วนตําบลด�วย 

“เวลาราชการ” หมายความว�า เวลาระหว�าง ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ น. ของวันทําการ 
และให�หมายความรวมถึงช�วงเวลาอ่ืนท่ีองค&กรปกครองส�วนท�องถ่ินกําหนดให�เจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินใน
สังกัดปฏิบัติงานเป0นผลัดหรือกะหรือเป0นอย�างอ่ืนด�วย 

“วันทําการ” หมายความว�า วันจันทร&ถึงวันศุกร& ท่ีไม�ใช�วันหยุดราชการ และให�
หมายความรวมถึงวันทําการท่ีองค&กรปกครองส�วนท�องถ่ินกําหนดเป0นอย�างอ่ืนด�วย 

“วันหยุดราชการ” หมายความว�า วันเสาร&และวันอาทิตย& และให�หมายความรวมถึง
วันหยุดราชการประจําปJหรือวันหยุดพิเศษอ่ืน ๆ ท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดให�เป0นวันหยุดราชการ
นอกเหนือจากวันหยุดราชการประจําปJ 

“การปฏิบัติงานเป0นผลัดหรือกะ” หมายความว�า การปฏิบัติงานประจําตามหน�าท่ี
ของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินในองค&กรปกครองส�วนท�องถ่ินนั้น ๆ ซ่ึงจัดให�มีการปฏิบัติงานผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนกันตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงช�วงเวลาท่ีปฏิบัติงานดังกล�าวถือเป0นเวลาราชการของเจ�าหน�าท่ี
ท�องถ่ินผู�นั้น  ท้ังนี้ การปฏิบัติงานในผลัดหรือกะหนึ่ง ๆ ต�องมีเวลาไม�น�อยกว�าแปดชั่วโมง โดยรวม
เวลาหยุดพัก 

 
ข�อ ๕  การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต�องได�รับอนุมัติจากผู�บริหารท�องถ่ินก�อน

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และต�องมีงบประมาณเพ่ือการนี้เพียงพอในการเบิกจ�าย โดยให�
พิจารณาเฉพาะช�วงเวลาท่ีจําเป0นต�องอยู�ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในครั้งนั้น ๆ เพ่ือประโยชน&ของ
งานราชการเป0นสําคัญและให�คํานึงถึงความเหมาะสมและสอดคล�องกับระบบและวิธีการจัดการ
งบประมาณแบบมุ�งเน�นผลงานตามยุทธศาสตร&ขององค&กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

กรณีท่ีมีราชการจําเป0นเร�งด�วนต�องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยยังไม�ได�รับ
อนุมัติตามวรรคหนึ่ง ให�ดําเนินการขออนุมัติจากผู�มีอํานาจโดยไม�ชักช�า และให�แจ�งเหตุแห�งความ
จําเป0นท่ีไม�อาจขออนุมัติก�อนได� 

 
ข�อ ๖  กรณีเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ิน ได�รับคําสั่งให�เดินทางไปราชการตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการของเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ิน ไม�มีสิทธิได�รับ
เงินตอบแทน เว�นแต�ได�รับอนุมัติให�ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการก�อนการเดินทางไปราชการ เม่ือการ
เดินทางไปราชการนั้นเสร็จสิ้นและกลับถึงท่ีต้ังสํานักงานในวันใด หากจําเป0นต�องปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการในวันนั้น ให�เบิกเงินตอบแทนได� 

 
ข�อ ๗  การเบิกเงินตอบแทนให�เป0นไปตามหลักเกณฑ&และอัตราดังนี้ 
(๑) การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทําการ ให�มีสิทธิเบิกเงินตอบแทนได�ไม�

เกินวันละสี่ชั่วโมงในอัตราชั่วโมงละห�าสิบบาท 
(๒) การปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ ให�มีสิทธิเบิกเงินตอบแทนได�ไม�เกินวันละเจ็ด

ชั่วโมงในอัตราชั่วโมงละหกสิบบาท 
(๓) กรณีมีความจําเป0นต�องปฏิบัติงานซ่ึงเป0นภารกิจหลักขององค&กรปกครองส�วน

ท�องถ่ินเป0นครั้งคราวหรือเป0นไปตามนโยบายของรัฐบาลหรือนโยบายของกระทรวงมหาดไทยท่ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มอบหมายให�องค&กรปกครองส�วนท�องถ่ินปฏิบัติ โดยมีกําหนดระยะเวลาแน�นอนและมีลักษณะเร�งด�วน
เพ่ือมิให�เกิดความเสียหายแก�องค&กรปกครองส�วนท�องถ่ินหรือประโยชน&สาธารณะ ผู�บริหารท�องถ่ิน
อาจสั่งการให�ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการติดต�อกัน โดยให�มีสิทธิเบิกเงินตอบแทน เป0นรายครั้งไม�เกิน
ครั้งละเจ็ดชั่วโมงในอัตราชั่วโมงละหกสิบบาท 

(๔) การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหลายช�วงเวลาภายในวันเดียวกัน ให�นับเวลา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทุกช�วงเวลารวมกัน เพ่ือเบิกเงินตอบแทนสําหรับวันนั้น 

(๕) การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการท่ีมีสิทธิได�รับเงินตอบแทนอ่ืนในลักษณะ
เดียวกันสําหรับการปฏิบัติงานนั้นแล�ว ให�เบิกได�ทางเดียว 

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไม�เต็มจํานวนชั่วโมง ไม�อาจเบิกเงินตอบแทนได� 
 
ข�อ ๘  การอยู�เวรรักษาการณ&ตามระเบียบว�าด�วยการรักษาความปลอดภัยแห�งชาติ

หรือตามระเบียบหรือคําสั่งอื่นใดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ไม�อาจเบิกเงิน
ตอบแทนได� 

 
ข�อ ๙  การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให�ปฏิบัติดังนี้ 
(๑) กรณีมีผู�ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการร�วมกันหลายคน ให�ผู�ปฏิบัติงานคนใดคนหนึ่ง

เป0นผู�รับรองการปฏิบัติงาน หากเป0นการปฏิบัติงานเพียงลําพังคนเดียว ให�ผู�ปฏิบัติงานนั้นเป0นผู�รับรอง 
(๒) ให�รายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต�อผู�มีอํานาจอนุมัติตามข�อ ๖ 

ภายในสิบห�าวันนับแต�วันท่ีเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 
 
ข�อ ๑๐  หลักฐานการเบิกจ�ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให�เป0นไป

ตามท่ีกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินกําหนด 
 
ข�อ ๑๑  การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและการเบิกจ�ายเงินท่ีได�ดําเนินการตาม

หลักเกณฑ&หรือแนวทางการปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๐๘.๔/ว ๑๕๖๒ ลงวันท่ี 
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ท่ีได�กําหนดไว�ก�อนวันท่ีระเบียบนี้ใช�บังคับ ให�ถือว�าเป0นการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการและการเบิกจ�ายเงินตามระเบียบนี้ 

สําหรับการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและเบิกจ�ายเงินท่ียังดําเนินการไม�แล�วเสร็จ
ก�อนวันท่ีระเบียบนี้ใช�บังคับให�ดําเนินการตามหลักเกณฑ&หรือแนวทางการปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยดังกล�าวต�อไปจนแล�วเสร็จ 

 
ข�อ ๑๒  ให�ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการให�เป0นไปตามระเบียบนี้ และให�มี

อํานาจ ตีความวินิจฉัยปOญหา กําหนดหลักเกณฑ& และวิธีปฏิบัติ เพ่ือดําเนินการให�เป0นไปตามระเบียบนี้ 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
พลเอก อนุพงษ&  เผ�าจินดา 

รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ชนิกา/ปริยานุช/จัดทํา 
๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 
นุสรา/ตรวจ 

๖ มกราคม ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


