
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 
วาดวยการใหเอกชนกระทํากิจการขององคการบริหารสวนจังหวัด 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
   

 
อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา  ๔๙  วรรคสอง  และมาตรา  ๖  แหง

พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงวาง
ระเบียบไว ดังตอไปนี ้

ขอ ๑  ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการใหเอกชน
กระทํากิจการขององคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๑” 

 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจ

ตีความวินิจฉัยปญหา ยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบนี้ กําหนดหลักเกณฑและกําหนดวิธีปฏิบัติ 
เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี ้

ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอํานาจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตามวรรคแรกใหผูวา
ราชการจังหวัดได 

 
ขอ ๔  ในระเบียบนี้ 
“โครงการ” หมายความวา กิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวน

จังหวัดและไดมอบใหเอกชนกระทําโดยเรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบริการ หรือคาตอบแทน 
“มอบใหเอกชนกระทํากิจการ” หมายความวา การใหเอกชนรวมงานหรือดําเนิน

โครงการโดยวิธีการอนุญาต ใหสัมปทาน หรือใหสิทธิไมวาในลักษณะใด หรือวิธีใด 
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเอกชนรวมงาน

หรือดําเนินโครงการ 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

ขอ ๕  องคการบริหารสวนจังหวัดที่ประสงคจะมอบใหเอกชนกระทํากิจการใด 
ใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดใหมีการศึกษาและวิเคราะหโครงการนั้น โดยละเอียดเพื่อเสนอ
ตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๕/ตอนพิเศษ ๗๖ ง/หนา ๑๒/๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๑. 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ถาการมอบใหเอกชนกระทํากิจการตามวรรคหนึ่งมีวงเงินหรือมีทรัพยสินเกินหา
สิบลานบาทจะวาจางที่ปรึกษาเพื่อใหคําปรึกษาก็ไดและที่ปรึกษาตองจัดทํารายงานประกอบการ
พิจารณาตามขอ ๑๑ ดวย 

 
ขอ ๖  เมื่อสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเห็นดวยกับโครงการ ใหเสนอผูวา

ราชการจังหวัดพิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการของโครงการกอน 
ในกรณีที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดไมเห็นดวยกับโครงการ ใหแจงใหนายก

องคการบริหารสวนจังหวัดทราบ 
ถานายกองคการบริหารสวนจังหวัดไมเห็นดวยกับความเห็นของสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดตามวรรคสอง ใหเสนอความเห็นหรือคําช้ีแจงเพิ่มเติมตอผูวาราชการจังหวัด
เพ่ือพิจารณาพรอมดวยเหตุผลและความจําเปน หากผูวาราชการจังหวัดเห็นดวยกับนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดใหสงใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

 
หมวด ๒ 

การดําเนินโครงการ 
   

 
ขอ ๗  เมื่อผูวาราชการจังหวัดใหความเห็นชอบโครงการใดแลว ใหองคการ

บริหารสวนจังหวัดรางประกาศเชิญชวนกระทํากิจการ รางขอบเขตของโครงการและเงื่อนไขสําคญั
ที่จะตองมีในสัญญาใหเอกชนกระทํากิจการ 

 
ขอ  ๘   ใหองคการบริหารสวนจั งหวัดแตงตั้ งคณะกรรมการคณะหนึ่ ง 

ประกอบดวย รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด อัยการจังหวัด ที่ดินจังหวัด สรรพากรจังหวัด 
ผูตรวจการสวนทองถ่ิน และผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไมเกินสามคน ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการเลือก
กรรมการคนหนึ่งเปนประธาน และกรรมการอีกคนหนึ่งเปนเลขานุการ 

ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑) พิจารณาใหความเห็นชอบรางประกาศเชิญชวนเอกชนกระทํากิจการ ราง

ขอบเขตของโครงการและเงื่อนไขสําคัญที่จะตองมีในสัญญาใหเอกชนกระทํากิจการ 
(๒) กําหนดหลักประกันซองและหลักประกันสัญญา 
(๓) พิจารณาคัดเลือกเอกชนกระทํากิจการ 
(๔) พิจารณาดําเนินการอื่นๆ ที่เก่ียวของกับโครงการตามที่เห็นสมควร 
 
ขอ ๙  ประกาศเชิญชวน เอกสารขอเสนอใหเอกชนกระทํากิจการ วิธีการประกาศ

เชิญชวน วิธีการคัดเลือกของคณะกรรมการซึ่งจะตองใชวิธีประมูล การกําหนดหลักประกันซอง
และหลักประกันสัญญาตองมีรายละเอียดอยางนอยตามที่คณะกรรมการกําหนด 



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 
 

หลักเกณฑและวิธีการประมูลตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
กําหนด ทั้งนี้ โดยใหคํานึงถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวน
ทองถ่ินเปนหลัก 

 
ขอ ๑๐  ในการคัดเลือกเอกชนเขากระทํากิจการ หากนายกองคการบริหารสวน

จังหวัดมีความเห็นวาไมควรใชวิธีการคัดเลือกโดยวิธีประมูล และคณะกรรมการเห็นชอบดวย ให
เสนอผูวาราชจังหวัดพิจารณาอนุมัติ 

ถาคณะกรรมการไมเห็นดวยกับความเห็นของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
ตามวรรคหนึ่ง ใหทําบันทึกความเห็นเสนอผูวาราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาชี้ขาด 

 
ขอ ๑๑ ในกรณีที่มีที่ปรึกษา ใหที่ปรึกษารางขอบเขตของโครงการและใหจัดทํา

ความเห็นประเมินการคัดเลือกใหเอกชนเขากระทํากิจการตามโครงการนั้น 
 
ขอ ๑๒  การประกาศเชิญชวนใหเอกชนเขากระทํากิจการ ถาไมมีผูเสนอเขา

กระทํากิจการ ใหยกเลิกการประกาศเชิญชวนเพื่อดําเนินการใหม ถามีผูเสนอเพียงรายเดียวหรือ
หลายราย แตเสนอถูกตองตามรายการในเอกสารขอเสนอกระทํากิจการ ตามขอ ๙ เพียงรายเดียว 
หากเห็นวาทางราชการจะไดประโยชนก็ใหดําเนินการตอไปได 

 
ขอ ๑๓  การประชุมพิจารณาของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการเขารวมประชุม

ไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
มติที่ประชุมเกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอและเจรจาตอรอง ตองมี

คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการที่มาประชุม 
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันให

ประธานออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 
ขอ ๑๔  ใหสํานักงานอัยการจังหวัด หรือสํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณา

รางสัญญาใหเอกชนกระทํากิจการกอนลงนาม 
 
ขอ ๑๕  ใหคณะกรรมการนําผลการคัดเลือกพรอมเหตุผล ประเด็นที่เจรจา

ตอรองเร่ืองผลประโยชนขององคการบริหารสวนจังหวัด รางสัญญา และเอกสารทั้งหมดเสนอตอ
ผูวาราชการจังหวัดโดยไมชักชา 

หากผูวาราชการจังหวัดเห็นวาขัดกับหลักการขอ ๖ ใหสงเร่ืองคืนคณะกรรมการ
เพ่ือพิจารณาทบทวนความเห็น แลวนําผลการพิจารณาเสนอใหผูวาราชการจังหวัดตัดสินชี้ขาด 

 
หมวด ๓ 

การกํากับดูแล 
   



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 ๑๖  เมื่อไดมีการลงนามในสัญญาแลว ใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดตั้ง

คณะกรรมการประสานงานขึ้นคณะหนึ่งประกอบดวย รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เปน
ประธาน ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ผูตรวจการสวนทองถ่ิน และหัวหนาสวนขององคการ
บริหารสวนจังหวัดที่เก่ียวของ เปนกรรมการ 

ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีอํานาจและหนาที่ ดังนี ้
(๑) กํากับดูแลและติดตามใหมีการดําเนินงานตามที่กําหนดในสัญญา 
(๒) รายงานผลการดําเนินงาน ความคืบหนา ปญหา และแนวทางแกไขตอผูวา

ราชการจังหวัดเพื่อทราบ 
ระยะเวลาที่จะตองรายงานตาม (๒) ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประสานงาน

กําหนดแตตองไมเกินหกเดือนตอหนึ่งครั้ง 
 
ขอ ๑๗  ในกรณีที่ปรากฏวาองคการบริหารสวนจังหวัดละเลยหรือไมปฏิบัติตาม

เง่ือนไขขอผูกพันของสัญญาที่ลงนามไปแลว ใหคณะกรรมการตามขอ ๑๖ รายงานตอผูวาราชการ
จังหวัดเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป 

 
ขอ ๑๘  เมื่อดําเนินการตามขอ ๕ ขอ ๗ ขอ ๙ ขอ ๑๐ ขอ ๑๕ และขอ ๑๗ แลว 

ใหองคการบริหารสวนจังหวัดรายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบ 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
ขอ ๑๙  โครงการใดที่ใหเอกชนเขากระทํากิจการ ซึ่งไดกระทําไปแลวกอนวันที่

ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหเปนอันใชไดและใหนําระเบียบนี้มาใชบังคับเทาที่จะใชบังคับไดโดยอนุโลม 
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ชํานิ  ศักดิเศรษฐ 

รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบตัริาชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 

นันตญิา/ผูพิมพ 
๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 

 
 



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 
 

 


