
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 

 

 

คําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ 
ท่ี ๒๒/๒๕๕๙ 

เรื่อง การได�มาซ่ึงสมาชิกสภาท�องถ่ินเป+นการชั่วคราวในกรณีท่ีมีการยุบสภาท�องถ่ิน 
   

 
โดยท่ีการยุบสภาท�องถ่ินตามกฎหมายว�าด�วยการจัดต้ังองค2กรปกครองส�วนท�องถ่ิน

ได�กําหนดให�เป+นอํานาจหน�าท่ีของผู�ว�าราชการจังหวัดในการสั่งยุบสภาสําหรับสภาตําบลหรือมีอํานาจ
เสนอรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทยเพ่ือสั่งยุบสภาสําหรับสภาท�องถ่ินอ่ืน ในขณะท่ีคําสั่งหัวหน�า
คณะรักษาความสงบแห�งชาติ ท่ี ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การได�มาซ่ึงสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหารท�องถ่ิน
เป+นการชั่วคราว ลงวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได�กําหนดให�ในกรณีท่ีมีการยุบสภาท�องถ่ินท่ีมิใช�การ
ยุบสภากรุงเทพมหานคร ให�ดําเนินการเพ่ือให�ได�มาซ่ึงสมาชิกสภาท�องถ่ินตามท่ีกําหนดในประกาศ
คณะรักษาความสงบแห�งชาติ ท่ี ๘๕/๒๕๕๗ เรื่อง การได�มาซ่ึงสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหาร
ท�องถ่ินเป+นการชั่วคราว ลงวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยกระบวนการตามประกาศดังกล�าวได�
กําหนดให�มีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาท�องถ่ินของแต�ละจังหวัด ซ่ึงมีผู�ว�าราชการจังหวัดเป+น
ประธานกรรมการ กรณีเช�นนี้ทําให�การได�มาซ่ึงสมาชิกสภาท�องถิ่นไม�เป+นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
จึงสมควรกําหนดองค2ประกอบของคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาท�องถ่ินในกรณีท่ีมีการยุบสภา
ท�องถ่ินให�มีความเป+นกลางและเป+นมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือประโยชน2ในการปฏิรูปการบริหารราชการ
แผ�นดิน อันจะทําให�การบริหารงานขององค2กรปกครองส�วนท�องถ่ินสามารถตอบสนองความต�องการ
ของประชาชนในท�องถ่ินได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ

ชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษา
ความสงบแห�งชาติ จึงมีคําสั่ง ดังต�อไปนี้ 

 
ข�อ ๑  ในกรณีท่ีมีการยุบสภาท�องถ่ินขององค2กรปกครองส�วนท�องถ่ินใด ยกเว�น

กรุงเทพมหานคร การดําเนินการเพ่ือให�ได�มาซ่ึงสมาชิกสภาท�องถ่ินขององค2กรปกครองส�วนท�องถ่ินนั้น
ให�ดําเนินการตามท่ีกําหนดไว�ในคําสั่งนี้ 

ให�ข�อกําหนดในคําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื ่อง 
การได�มาซ่ึงสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหารท�องถ่ินเป+นการชั่วคราว ลงวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
ที่ให�การดําเนินการเพ่ือให�ได�มาซ่ึงสมาชิกสภาท�องถ่ินในกรณีท่ีมีการยุบสภาท�องถ่ินเป+นไปตาม
ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ท่ี ๘๕/๒๕๕๗ เรื่อง การได�มาซ่ึงสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือ
ผู�บริหารท�องถ่ินเป+นการชั่วคราว ลงวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป+นอันสิ้นผล และให�ดําเนินการ
ตามท่ีกําหนดไว�ในคําสั่งนี้แทน 

 
ข�อ ๒  ให�มีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งทําหน�าท่ีคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต�งต้ังให�

เป+นสมาชิกสภาท�องถ่ินในกรณีท่ีมีการยุบสภาท�องถ่ิน 
คณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ง ประกอบด�วย ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป+นประธาน 

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน�ากลุ�มภารกิจด�านพัฒนาชุมชนและส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน 



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 

 

 

เป+นรองประธาน อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมท่ีดิน อธิบดีกรม
ปHองกันและบรรเทาสาธารณภัย และอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป+นกรรมการ 

ให�อธิบดีกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน เป+นกรรมการและเลขานุการ และ
ข�าราชการในกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินซ่ึงอธิบดีกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินแต�งต้ังสองคน
เป+นผู�ช�วยเลขานุการ 

ให�นําบทบัญญัติว�าด�วยคณะกรรมการท่ีมีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครอง
ตามกฎหมายว�าด�วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช�บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการสรรหา
โดยอนุโลม 

 
ข�อ ๓  เม่ือมีการยุบสภาท�องถ่ินในเขตจังหวัดใด ให�ผู�ว�าราชการจังหวัดของจังหวัดนั้น

เสนอรายชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามข�อ ๒ และข�อ ๔ ของประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ 
ท่ี ๘๕/๒๕๕๗ฯ เป+นจํานวนสามเท�าของสมาชิกสภาท�องถ่ินท่ีจะสรรหาได�ตามประเภทท่ีกําหนดในข�อ 
๓ ของประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ท่ี ๘๕/๒๕๕๗ฯ โดยให�เสนอรายชื่อต�อคณะกรรมการ
สรรหาภายในสิบห�าวันนับแต�วันท่ีมีคําสั่งให�ยุบสภาท�องถ่ิน  ท้ังนี้ ผู�ว�าราชการจังหวัดอาจแต�งต้ัง
คณะกรรมการตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือช�วยดําเนินการก็ได� 

บุคคลตามวรรคหนึ่งต�องอยู�ในเขตพ้ืนท่ีขององค2กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีมีการยุบ
สภาท�องถ่ินในกรณีมีความจําเป+นอาจเสนอชื่อบุคคลท่ีอยู�ภายในเขตจังหวัดท่ีองค2กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินนั้นต้ังอยู�ก็ได� 

กรรมการสรรหาไม�มีสิทธิได�รับการเสนอชื่อเป+นสมาชิกสภาท�องถ่ิน 
 
ข�อ ๔  เม่ือคณะกรรมการสรรหาได�รับรายชื่อบุคคลตามข�อ ๓ แล�ว ให�คัดเลือก

บุคคลท่ีจะแต�งต้ังเป+นสมาชิกสภาท�องถ่ินตามจํานวนท่ีกําหนดในข�อ ๓ ของประกาศคณะรักษาความ
สงบแห�งชาติ ท่ี ๘๕/๒๕๕๗ฯ ให�แล�วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีได�รับรายชื่อจากผู�ว�าราชการ
จังหวัดให�ประธานคณะกรรรมการสรรหาประกาศแต�งต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินภายในสามวันนับแต�วันท่ี
คัดเลือกเสร็จ และให�ถือว�าผู�ท่ีได�รับการประกาศแต�งตั้งนั้นเป+นสมาชิกสภาท�องถิ่นตามกฎหมาย
ว�าด�วยการจัดต้ังองค2กรปกครองส�วนท�องถ่ินนับแต�วันประกาศแต�งต้ัง 

 
ข�อ ๕  ให�คณะกรรมการสรรหามีสิทธิได�รับค�าตอบแทนตามท่ีกระทรวงการคลัง

กําหนด 
 
ข�อ ๖  ในกรณีท่ีมีบทบัญญัติของกฎหมายใดกําหนดให�การมาดํารงตําแหน�งสมาชิก

สภาท�องถ่ินตามคําสั่งนี้เป+นเหตุให�ผู�ได�รับแต�งต้ังเป+นสมาชิกสภาท�องถ่ินต�องเสียสิทธิหรือเป+นข�อห�าม
หรือเป+นเหตุให�ขาดคุณสมบัติหรือเป+นลักษณะต�องห�าม มิให�นําบทบัญญัติแห�งกฎหมายนั้นมาใช�บังคับ
แก�ผู�ซ่ึงได�รับแต�งต้ังเป+นสมาชิกสภาท�องถ่ินตามคําสั่งนี้ 

 
ข�อ ๗  ให�สมาชิกสภาท�องถ่ินท่ีได�รับแต�งต้ังตามคําสั่งนี้มีวาระการดํารงตําแหน�ง

จนกว�าคณะกรรมการการเลือกต้ังจะประกาศให�มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินข้ึนใหม� 



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 

 

 

ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท�องถ่ินตามวรรคหนึ่งว�างลง ให�สภาท�องถ่ินประกอบด�วย
สมาชิกเท�าท่ีเหลืออยู�โดยไม�ต�องดําเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาท�องถ่ินแทนตําแหน�งท่ีว�าง และหาก
สภาท�องถ่ินใดมีสมาชิกสภาท�องถ่ินเหลืออยู�ไม�ถึงก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาท�องถ่ินท้ังหมด ให�ถือ
ว�าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาท�องถ่ินท่ีเหลืออยู�นั้นเป+นอันสิ้นสุดลงนับแต�วันท่ีจํานวนสมาชิกสภา
ท�องถ่ินเหลือไม�ถึงก่ึงหนึ่ง และให�ดําเนินการเพ่ือให�ได�มาซ่ึงสมาชิกสภาท�องถ่ินตามประกาศคณะรักษา
ความสงบแห�งชาติ ท่ี ๘๕/๒๕๕๗ฯ 

 
ข�อ ๘  สมาชิกสภาท�องถ่ินต�องไม�เป+นผู�มีส�วนได�เสียไม�ว�าโดยทางตรงหรือทางอ�อมใน

สัญญาท่ีองค2กรปกครองส�วนท�องถ่ินนั้นเป+นคู�สัญญาหรือในกิจการท่ีกระทําให�แก�องค2กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินนั้นหรือท่ีองค2กรปกครองส�วนท�องถ่ินนั้นจะกระทํา 

 
ข�อ ๙  ให�สมาชิกสภาท�องถ่ินท่ีได�รับแต�งต้ังตามคําสั่งนี้ ได�รับเงินเดือน เงินค�าตอบแทน

ค�าตอบแทน และประโยชน2ตอบแทนอย�างอ่ืนตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด  ท้ังนี้ 
ตลอดเวลาท่ีปฏิบัติหน�าท่ี 

 
ข�อ ๑๐  ให�สมาชิกสภาท�องถ่ินซ่ึงเข�าปฏิบัติหน�าท่ีตามคําสั่งนี้ ปฏิบัติหน�าท่ีให�

เป+นไปตามกฎหมายและหลักธรรมาภิบาลเพ่ือประโยชน2ของประชาชนในท�องถ่ิน ในกรณีท่ีตรวจสอบ
พบว�า สมาชิกสภาท�องถ่ินผู�ใดทุจริตต�อหน�าท่ีหรือหากให�ปฏิบัติหน�าท่ีต�อไปจะเกิดความเสียหายต�อ
ทางราชการหรือท�องถ่ินนั้นอย�างร�ายแรง ให�หัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติมีอํานาจสั่งให�
สมาชิกสภาท�องถ่ินผู�นั้นพ�นจากตําแหน�งได� 

 
ข�อ ๑๑๑  คําสั่งนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต�วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป+นต�นไป 
 
 

สั่ง ณ วันท่ี ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
พลเอก ประยุทธ2  จันทร2โอชา 

หัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง/หน�า ๑๓/๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 



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 

 

 

ชวัลพร/ปริยานุช/จัดทํา 
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 
นุสรา/ตรวจ 

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


