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ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 
ว่าด้วยการกําหนดจํานวนชั่วโมงที่ถือเป็นการทํางานหนึ่งวัน 

และแนวปฏิบัติในการให้ทํางานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ 
และการเปลี่ยนสถานที่กักขัง พ.ศ. ๒๕๔๖๑ 

   
 

โดยที่ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๔ วรรคสาม และมาตรา ๓๐/๑ แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
กําหนดให้ศาลมีอํานาจสั่งให้ผู้ต้องโทษปรับทํางานบริการสังคมหรือทํางานสาธารณประโยชน์แทน
ค่าปรับในกรณีที่ผู้นั้นไม่มีเงินชําระค่าปรับ และให้ประธานศาลฎีกากําหนดจํานวนชั่วโมงการทํางาน
ของผู้ต้องโทษปรับที่ถือเป็นการทํางานหนึ่งวัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสํานึกที่ดีให้แก่ผู้
ต้องโทษปรับ เพื่อให้เข้ามามีบทบาทช่วยเหลือสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม และกําหนดให้ศาลมี
อํานาจเปลี่ยนแปลงสถานที่กักขังผู้ต้องโทษกักขังหรือผู้ถูกกักขังแทนค่าปรับ หากมีเหตุตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติ อันเป็นมาตรการในการคุ้มครองสวัสดิภาพความปลอดภัยให้แก่ผู้ต้องโทษกักขังหรือผู้ถูกกักขัง
แทนค่าปรับ 

เพื่อกําหนดจํานวนชั่วโมงที่ถือเป็นการทํางานหนึ่งวัน และเพื่อให้การทํางานบริการ
สังคมหรือทํางานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับและการเปลี่ยนสถานที่กักขังตามคําสั่งศาลเป็นไปโดย
เรียบร้อย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๐/๑ วรรคหก แห่งประมวลกฎหมายอาญา และมาตรา 
๕ แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ประธานศาลฎีกาออกระเบียบไว้ดังนี้ 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการ
กําหนดจํานวนชั่วโมงที่ถือเป็นการทํางานหนึ่งวัน และแนวปฏิบัติในการให้ทํางานบริการสังคมหรือ
สาธารณประโยชน์แทนค่าปรับและการเปลี่ยนสถานที่กักขัง พ.ศ. ๒๕๔๖” 

 
ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่  ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นต้นไป 
 

หมวด ๒ 
จํานวนชั่วโมงที่ถือเป็นการทํางานหนึ่งวัน 

   
 

ข้อ ๓  เพื่อประโยชน์ในการกําหนดจํานวนชั่วโมงทํางานบริการสังคมหรือทํางาน
สาธารณประโยชน์แทนค่าปรับตามมาตรา ๓๐/๑ วรรคหก แห่งประมวลกฎหมายอาญา ให้ถือว่า 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนที่ ๑๖ ก/หน้า๑๓/๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ 
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๓.๑  การทํางานช่วยเหลือดูแลอํานวยความสะดวกหรือให้ความบันเทิงแก่คนพิการ 
คนชรา เด็กกําพร้าหรือผู้ป่วยในสถานสงเคราะห์หรือสถานพยาบาล งานวิชาการหรืองานบริการด้าน
การศึกษา เช่น การสอนหนังสือ การค้นคว้าวิจัย หรือการแปลเอกสาร เป็นต้น จํานวน ๒ ช่ัวโมง เป็น
การทํางานหนึ่งวัน 

๓.๒  การทํางานวิชาชีพ งานช่างฝีมือหรืองานที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญ เช่น 
งานช่างฝีมือเครื่องยนต์ ก่อสร้าง คอมพิวเตอร์หรือวิชาชีพอย่างอื่น เป็นต้น จํานวน ๓ ช่ัวโมงเป็นการ
ทํางานหนึ่งวัน 

๓.๓  การทํางานบริการสังคมหรือบําเพ็ญสาธารณประโยชน์อ่ืนที่ไม่ต้องใช้ความรู้
ความเช่ียวชาญหรืองานอื่นนอกจากที่กําหนดไว้ เช่น งานทําความสะอาดหรือพัฒนาสถานที่
สาธารณะ งานปลูกป่า หรือดูแลสวนป่าหรือสวนสาธารณะ งานจราจร เป็นต้น จํานวน ๔ ช่ัวโมง เป็น
การทํางานหนึ่งวัน 

ในกรณีมีเหตุอันสมควร ศาลอาจกําหนดจํานวนชั่วโมงการทํางานตามวรรคหนึ่งให้
ลดน้อยลงได้  ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงหลักเกณฑ์ตามข้อ ๗ และให้ระบุเหตุผลไว้โดยชัดแจ้งด้วย 

 
หมวด ๓ 

แนวปฏิบัติในการมีคําสั่งใหท้ํางานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ 
   

 
ข้อ ๔  ผู้ต้องโทษปรับซึ่งไม่มีเงินชําระค่าปรับอาจร้องขอทํางานบริการสังคมหรือ

ทํางานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับต่อศาลชั้นต้นที่พิพากษาคดี โดยระบุรายละเอียดและประวัติ
ของผู้ร้องตามแบบพิมพ์ที่กําหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ 

 
ข้อ ๕  ในคดีที่ศาลมีคําพิพากษาปรับไม่เกินแปดหมื่นบาท ศาลอาจสอบถามว่าผู้

ต้องโทษปรับมีเงินชําระค่าปรับหรือไม่ และแจ้งให้ทราบถึงสิทธิที่จะขอทํางานบริการสังคมหรือทํางาน
สาธารณประโยชน์แทนค่าปรับก็ได้ 

ให้ศาลจัดให้มีการช่วยเหลือหรืออํานวยความสะดวกในการจัดทําและยื่นคําร้องตาม
ข้อ ๔ ด้วย 

 
ข้อ ๖  ในการพิจารณาว่าสมควรให้ผู้ต้องโทษปรับทํางานบริการสังคมหรือทํางาน

สาธารณประโยชน์แทนค่าปรับหรือไม่ ศาลควรคํานึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดจากมาตรการบริการสังคม
และสาธารณประโยชน์ให้มาก และพึงให้ความสําคัญแก่ข้อมูลที่เกี่ยวกับฐานะการเงิน ประวัติและ
สภาพความผิดของผู้ต้องโทษปรับและเพื่อการนี้ ศาลอาจสอบถามหรือไต่สวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการพิจารณาครบถ้วนรวมทั้งอาจขอความร่วมมือจากพนักงานอัยการหรือ
หน่วยงานอื่นในการสืบเสาะหาข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้ 

ฐานะการเงินของผู้ต้องโทษปรับ ให้พิจารณาจากรายได้ ทรัพย์สิน ความเป็นอยู่ 
ภาระหนี้สินต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้นั้นมีเงินพอที่จะชําระค่าปรับในเวลาที่ย่ืนคําร้อง
หรือไม่ 



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 
 

ประวัติของผู้ต้องโทษปรับให้พิจารณาถึงประวัติการกระทําความผิด การศึกษา 
อาชีพ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ครอบครัว และสภาพแวดล้อม รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลประการอื่น 

สภาพความผิด ให้พิจารณาถึงความหนักเบาแห่งข้อหา ความรุนแรงของการกระทํา
ความผิด สภาวะทางจิตใจ การกระทําความผิดโดยเจตนาหรือประมาท ความเสียหายที่เกิดจากการ
กระทําความผิด สภาพความผิดที่ไม่ควรอนุญาตให้ทํางานแทนค่าปรับ ได้แก่ ความผิดที่ได้กระทําไป
ด้วยเจตนาร้ายหรือทุจริตฉ้อฉล  อันมีผลกระทบต่อสาธารณชนส่วนรวม หรือความผิดที่กฎหมายมุ่ง
ประสงค์จะลงโทษในทางทรัพย์สินต่อผู้กระทําผิดเพื่อมิให้ผู้นั้นได้รับประโยชน์จากการกระทําความผิด 
เช่น ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการค้ายาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน 
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบกิจการสถาบันการเงิน หรือความผิดตามกฎหมายศุลกากร เป็นต้น 

 
ข้อ ๗  กําหนดระยะเวลา สถานที่ และประเภทของการทํางานบริการสังคมหรือการ

ทํางานสาธารณประโยชน์ นอกจากปัจจัยต่าง ๆ ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๓๐/๑ วรรคสาม แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญาแล้ว ศาลควรพิจารณาด้วยว่าการทํางานนั้นต้องไม่ก่อความเสียหายแก่สังคม
หรือบุคคลอ่ืนและต้องไม่ก่อให้เกิดภาระเกินสมควรแก่ผู้ต้องโทษปรับ  ทั้งนี้ ให้พิจารณาจากวิถีชีวิต 
การดํารงชีพ การศึกษาเล่าเรียน ความรับผิดชอบต่อครอบครัว ระยะทางและความสะดวกในการ
เดินทางไปทํางาน ความเป็นผู้ป่วยเจ็บหรือเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง การติดยาเสพติดหรือสุรา
เรื้อรัง ประวัติในการกระทําผิดทางเพศ พฤติกรรมในทางก้าวร้าวรุนแรง ปัญหาทางอารมณ์หรือความ
บกพร่องทางจิตของผู้ต้องโทษปรับด้วย 

 
ข้อ ๘  ระยะเวลาการทํางานของผู้ต้องโทษปรับในแต่ละวัน ไม่ควรกําหนดให้เกินวัน

ละ ๖ ช่ัวโมง โดยพิจารณาจากลักษณะหรือประเภท และความเหมาะสมของงาน ความจําเป็นของผู้
ต้องโทษปรับรวมถึงปัจจัยแวดล้อมอื่นประกอบด้วย 

เมื่อผู้ต้องโทษปรับทํางานครบจํานวนชั่วโมงที่กําหนดไว้ตามข้อ ๓ ก็ให้ถือว่าได้
ทํางานหนึ่งวันและให้นับเช่นนั้นไปจนครบจํานวนชั่วโมงที่ได้ทํางานทั้งหมดรวมกัน 

 
ข้อ ๙  ศาลจะกําหนดให้ผู้ต้องโทษปรับทํางานติดต่อกันทุกวันหรือไม่ก็ได้ แต่ควร

กําหนดให้ทํางานอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ วัน และไม่เกิน ๕ วันในแต่ละสัปดาห์ เว้นแต่มีพฤติการณ์
พิเศษตามคําร้องขอของผู้ต้องโทษปรับ ศาลอาจกําหนดหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งเป็นอย่างอื่นก็ได้ 

 
ข้อ ๑๐  ให้สํานักงานศาลยุติธรรมติดต่อประสานงานกับกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย์ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน องค์กรส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ  หรือองค์การซึ่ งมี วัตถุประสงค์ เพื่อการบริการสังคม  การกุศลสาธารณะหรือ
สาธารณประโยชน์ เช่น องค์กรที่ทํางานเกี่ยวกับเด็ก หน่วยงานบริการข่าวสาร บริการสุขาภิบาล 
หน่วยงานควบคุมป้องกันอัคคีภัย ควบคุมมลภาวะ บรรเทาสาธารณภัย ดูแลรักษาหรือทําความ
สะอาด ดูแลรักษาสวนสาธารณะ จราจร หน่วยงานจัดทําโครงการฝึกอบรมหรือฝึกหัดงานแก่เยาวชน 
สถานศึกษา หรือโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ดูแลรักษาคนพิการ เด็ก คนชรา เป็นต้น เพื่อให้รับ
เป็นผู้ดูแลการทํางาน รวมทั้งให้จัดระบบการติดต่อประสานงานระหว่างศาลกับหน่วยงานดังกล่าว 



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 
 

และกําหนดประเภทและลักษณะการทํางาน เพื่อให้ศาลนํามาตรการการทํางานบริการสังคมและ
สาธารณประโยชน์แทนค่าปรับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
ข้ อ  ๑๑   เ มื่ อ ไ ด้ สั่ ง ให้ ผู้ ต้ อ ง โทษปรั บทํ า ง านบริ ก า รสั งคมหรื อทํ า ง าน

สาธารณประโยชน์ ศาลอาจกําหนดเงื่อนไขให้ผู้ต้องโทษปรับปฏิบัติเพื่อแก้ไขฟื้นฟูหรือป้องกันมิให้ผู้
นั้นกระทําความผิดขึ้นอีกก็ได้ เช่น 

๑๑.๑  การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทางศีลธรรมหรือฝึกวินัย หรือโครงการอื่น
ตามท่ีศาลเห็นสมควร 

๑๑.๒  การละเว้นการคบหาสมาคมหรือการประพฤติใดอันอาจนําไปสู่การกระทํา
ความผิดในทํานองเดียวกันอีก 

๑๑.๓  การห้ามเสพสิ่งเสพติดทุกชนิด 
 
ข้อ ๑๒  เมื่อศาลมีคําสั่งอนุญาตให้ทํางานแทนค่าปรับ ให้ศาลแจ้งคําสั่งไปยังผู้ที่

ยินยอมรับดูแลและให้แจ้งด้วยว่าเมื่อการทํางานเสร็จสิ้นลงหรือมีพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป ให้ผู้ดูแล
รายงานเกี่ยวกับการทํางานให้ศาลทราบด้วย 

 
หมวด ๔ 

แนวปฏิบัติในการสั่งเปลี่ยนสถานที่กักขัง 
   

 
ข้อ ๑๓  ในการใช้ดุลพินิจเปลี่ยนสถานที่กักขังตามมาตรา ๒๔ วรรคสาม แห่ง

ประมวลกฎหมายอาญา ศาลอาจขอความร่วมมือจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ กรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ หรือหน่วยงานอื่นตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๐ ในการสืบเสาะหา
ข้อมูลเพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจ รวมทั้งความร่วมมือในการจัดหาสถานที่กักขังที่เหมาะสมและผู้ที่
ยินยอมรับควบคุมดูแลก็ได้ 

 
ข้อ ๑๔  เพื่อให้การปฏิบัติตามระเบียบนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศาลอาจกําหนด

แนวทางปฏิบัติของแต่ละศาลได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ เช่น ระบบการประสานงานกับ
หน่วยงานตามข้อ ๑๐ เป็นต้น 

 
ข้อ ๑๕  ในกรณีที่ต้องมีวิธีการใดในทางธุรการเพื่อให้การปฏิบัติตามระเบียบนี้

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้กําหนดวิธีการนั้น 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
อรรถนิติ  ดิษฐอํานาจ 

ประธานศาลฎีกา 
 



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 
 

[เอกสารแนบท้าย] 
 

๑.  คําร้อง บส.๑ 
๒.  ประวัติจําเลย (บ.ส.๒) 
 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นฤตยา/ผู้จัดทํา 
๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 
เอกฤทธิ์/ตรวจ 

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
 


