
ใบสั่งซื้อ “หนังสือรวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา” 
                                                       วันท่ี______เดือน_________________พ.ศ. _______ 
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)____________________ นามสกุล __________________________  
สถานท่ีติดตอ ___________________________________________________________________ 
____________________________ รหัสไปรษณีย _____________ โทรศัพท _________________  
ออกใบเสร็จในนาม ______________________________________________________________  
ขอสั่งซื้อ 
เลม
ท่ี ชื่อหนังสือ 

ราคา
เต็ม 

ราคา
พิเศษ

จํานวน 
(เลม) 

จํานวนเงิน
(บาท) 

๑. รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

๓๗๕ ๒๖๕ ๐ หมด 

๒. รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา                      
เกี่ยวกับองคกรอิสระ 

๓๔๐ ๒๔๐ ……… ……………

๓. รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองคกร  
ปกครองสวนทองถิ่น พระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาจังหวัด พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

๙๕ ๗๐ ……… ……………

๔. รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองคกร  
ปกครองสวนทองถิ่น พระราชบัญญัติสุขาภิบาล         
พ.ศ. ๒๔๙๕ 

๑๔๐ ๑๐๐ ……… ……………

๕. รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองคกร  
ปกครองสวนทองถิ่น พระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจ  ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ 

๑๗๕ ๑๒๕ ……… ……………

๖. รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองคกร  
ปกครองสวนทองถิ่น พระราชบัญญัติองคการบริหาร  
สวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๗๕ ๕๕ ……… ……………

๗. รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองคกร  
ปกครองสวนทองถิ่น พระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผูวาราชการกรุงเทพ 
มหานคร พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๑๐๕ ๗๕ ……… ……………

๘. รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองคกร  
ปกครองสวนทองถิ่น พระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๒๕๕ ๑๘๐ ๐ หมด 

๙. รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองคกร  
ปกครองสวนทองถิ่น พระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๘๒ 

๒๐๐ ๑๔๐ ๐ หมด 



เลม
ท่ี ชื่อหนังสือ 

ราคา
เต็ม 

ราคา
พิเศษ

จํานวน 
(เลม) 

จํานวนเงิน
(บาท) 

๑๐. รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองคกร  
ปกครองสวนทองถิ่น พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๑๔๕ ๑๐๕ ……… ……………

๑๑.  รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองคกร  
ปกครองสวนทองถิ่น พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๒๘๐ ๒๐๐ ……… ……………

๑๒. รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองคกร  
ปกครองสวนทองถิ่น พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๙๕ ๗๐ ๐ หมด 

๑๓. รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองคกร  
ปกครองสวนทองถิ่น พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ 

๒๘๐ ๑๙๕ ……… ……………

รวมเปนเงิน ……………..

…คาจัดสงฟรี… 
โดยขอใหจัดสงใหตามชื่อและสถานที่ติดตอขางลางน้ี 
ชื่อผูรับ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
เลขท่ี ………………………………… ถนน ………………………….………………… ตําบล (แขวง) …………………………..……… 
อําเภอ (เขต) …………………………………..…………………………. จังหวัด ……………………………………….………………….. 
รหัสไปรษณีย ……………………………………….…………………. โทรศัพท ……………………………….………………………….. 
พรอมน้ีไดสงธนาณัติ สั่งจาย ปณ.หนาพระลาน รหัสไปรษณีย  ๑๐๒๐๒ 
ชื่อผูรับเงิน นางสิรินันท  ปานเสมศรี  
  เลขท่ี ๑ ถนนพระอาทิตย เขตพระนคร  กรุงเทพฯ  ๑๐๒๐๐ 
 
      ลายมือชื่อ____________________ผูส่ังซ้ือ 
        (___________________) 

การส่ังซ้ือจะมีผลสมบูรณเม่ือสวัสดิการสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดรับใบส่ังซ้ือและไดรับ “ธนาณัติ” เรียบรอย
แลว 

สงใบสั่งซื้อพรอมธนาณัติ ไปที่ 
 ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ 
 สวัสดิการสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
 เลขท่ี ๑ ถนนพระอาทิตย เขตพระนคร กรุงเทพฯ  ๑๐๒๐๐ 
 (โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖-๙ ตอ ๓๓๖) 

 
 
 



ใบสั่งซื้อ “ซีดีรอมกฎหมาย” 
                                                       วันท่ี______เดือน_________________พ.ศ. _______ 
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)____________________ นามสกุล __________________________  
สถานท่ีติดตอ __________________________________________________________________ 
____________________________ รหัสไปรษณีย _____________ โทรศัพท _________________  
ออกใบเสร็จในนาม ______________________________________________________________  
ขอสั่งซื้อ 
แผน
ท่ี ชื่อกฎหมาย 

ราคา
(บาท)

จํานวน
(แผน)

จํานวนเงิน 
(บาท) 

๑. รัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ๑๐๐ ……… …………… 
๒. กฎหมายปกครอง ๑๐๐ ……… …………… 
๓. กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการ ๑๐๐ ……… …………… 
๔. กฎหมายเกี่ยวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ๑๐๐ ……… …………… 
๕.  กฎหมายเกี่ยวกับการใชประโยชนท่ีดิน ๑๐๐ ……… …………… 
๖.  กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ๑๐๐ ……… …………… 
๗. กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา ๑๐๐ ……… …………… 
๘. กฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมและปาไม ๑๐๐ ……… …………… 

รวมเปนเงิน …………….. 

…คาจัดสงฟรี… 
โดยขอใหจัดสงใหตามชื่อและสถานที่ติดตอขางลางน้ี 
ชื่อผูรับ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
เลขท่ี ………………………………… ถนน ………………………….………………… ตําบล (แขวง) …………………………..……… 
อําเภอ (เขต) …………………………………..…………………………. จังหวัด ……………………………………….………………….. 
รหัสไปรษณีย ……………………………………….…………………. โทรศัพท ……………………………….………………………….. 
พรอมน้ีไดสงธนาณัติ สั่งจาย ปณ.หนาพระลาน รหัสไปรษณีย  ๑๐๒๐๒ 
ชื่อผูรับเงิน   นางสิรินันท  ปานเสมศรี 
   เลขที่ ๑ ถนนพระอาทิตย เขตพระนคร  กรุงเทพฯ  ๑๐๒๐๐ 

      ลายมือชื่อ____________________ผูส่ังซ้ือ 
        (___________________) 

การส่ังซ้ือจะมีผลสมบูรณเม่ือสวัสดิการสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดรับใบส่ังซ้ือและไดรับ “ธนาณัติ”       
เรียบรอยแลว 
สงใบสั่งซื้อพรอมธนาณัติ ไปที่ 
  ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ 
  สวัสดิการสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
  เลขท่ี ๑ ถนนพระอาทิตย เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ 
  (โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖-๙ ตอ ๓๓๖) 


