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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี
วาดวยการประสานงานสาธารณูปโภค 

พ.ศ. 2540 
------- 

 
         โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ 
ประสานงานดานสาธารณูปโภค พ.ศ. 2529 ใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาวการณ 
ในปจจุบัน เพื่อใหมีการประสานงานในดานโครงการ แผนงาน และการปฏิบัติงาน 
เกี่ยวกับงานสาธารณูปโภค อันจะทําใหการดําเนินการเปนระบบและตอเนื่อง และ 
เกิดประสิทธิภาพแกงานสาธารณูปโภคของประเทศ 
         อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11(8) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตร ี
จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้ 
         ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประ 
สานงานสาธารณูปโภค พ.ศ. 2540 
 
         ขอ 2  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป 
 
         ขอ 3  ใหยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประสานงานดาน 
สาธารณูปโภค พ.ศ. 2529 
 
         ขอ 4  ในระเบียบนี้ 
         งานสาธารณูปโภค หมายความวา การกอสราง ซอมแซม และบํารุง 
รักษางานอันเกี่ยวกับการประปา การไฟฟา การสื่อสาร การโทรคมนาคม การ 
ระบายน้ํา ระบบการขนสงปโตรเลียมโดยทางทอ ทางหลวง ทางรถไฟ และการอื่น 
ท่ีเก่ียวของ ซึ่งดําเนินการในระดับพื้นดิน ใตพื้นดิน หรือเหนือพื้นดิน 
         หนวยงาน หมายความวา หนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอ่ืน 
ของรัฐองคการปกครองสวนทองถิน และหนวยงานเอกชน บรรดาท่ีมีอํานาจหรือได 
รับมอบหมายใหปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสาธารณูปโภค 
         โครงการ หมายความวา กิจกรรมที่หนวยงานกําหนดขึ้น เพื่อดําเนินการ 
อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางเก่ียวกับงานสาธารณูปโภค 
         แผนงาน หมายความวา กลุมโครงการที่หนวยงานกําหนดขึ้นในลักษณะ 
ประสานสัมพันธกัน เพื่อตอบสนองวัตถุประสงคหรือแกไขปญหาอยางใดอยางหนึ่งหรือ 
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หลายอยาง 
         แผนประสานงานสาธารณูปโภค หมายความวา โครงการหรือแผนงาน 
ของหนวยงานท่ีนํามาประสานกัน 
          
         ขอ 5  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี ้
 
                             หมวด 1 
                  คณะกรรมการประสานงานสาธารณูปโภค 
 
         ขอ 6  ใหมีคณะกรรมการประสานงานสาธารณูปโภค เรียกโดยยอวา 
กปส. ประกอบดวย 
         (1) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย      เปนกรรมการ 
         (2) ปลัดกระทรวงมหาดไทย              เปนรองประธานกรรมการ 
         (3) อัยการสูงสุดหรือผูแทน               เปนกรรมการ 
         (4) ผูอํานวยการสํานักงบประมาณหรือผูแทน   เปนกรรมการ 
         (5) เลขาธิการคณะกรรมการจัดระบบ 
             การเจรจาจรทางบกหรือผูแทน         เปนกรรมการ 
         (6) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ 
             เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติหรือผูแทน    เปนกรรมการ 
         (7) อธิบดีกรมการขนสงทางบกหรือผูแทน     เปนกรรมการ 
         (8) อธิบดีกรมทางหลวงหรือผูแทน          เปนกรรมการ 
         (9) อธิบดีกรมการปกครองหรือผูแทน        เปนกรรมการ 
        (10) อธิบดีกรมตํารวจหรือผูแทน            เปนกรรมการ 
        (11) อธิบดีกรมที่ดินหรือผูแทน              เปนกรรมการ 
        (12) อธิบดีกรมโยธาธิการหรือผูแทน         เปนกรรมการ 
        (13) อธิบดีกรมการผังเมืองหรือผูแทน        เปนกรรมการ 
        (14) เลขาธิการสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท 
             หรือผูแทน                        เปนกรรมการ 
        (15) ผูวาราชการจังหวัดฉะเชิงเทราหรือผูแทน เปนกรรมการ 
        (16) ผูวาราชการจังหวัดนครปฐมหรือผูแทน    เปนกรรมการ 
        (17) ผูวาราชการจังหวัดนนทบุรีหรือผูแทน     เปนกรรมการ 
        (18) ผูวาราชการจังหวัดปทุมธานีหรือผูแทน    เปนกรรมการ 
        (19) ผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ 
             หรือผูแทน                        เปนกรรมการ 
        (20) ผูวาราชการจังหวัดสมุทรสาครหรือผูแทน  เปนกรรมการ 
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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                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

        (21) ปลัดกรุงเทพมหานครหรือผูแทน         เปนกรรมการ 
        (22) ผูทรงคุณวุฒดานใหคําปรึกษากฎหมาย 
             กระทรวงมหาดไทย                 เปนกรรมการ 
        (23) ผูชวยปลัดกระทรวงมหาดไทยท่ีไดรับ 
             มอบหมาย                        เปนกรรมการ 
        (24) ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ 
             ปองกันอุบัติภัยแหงชาติหรือผูแทน        เปนกรรมการ 
        (25) ผูวาการการเคหะแหงชาติหรือผูแทน     เปนกรรมการ 
        (26) ผูวาการการทางพิเศษแหงประเทศไทย 
             หรือผูแทน                        เปนกรรมการ 
        (27) ผูวาการการประปานครหลวงหรือผูแทน   เปนกรรมการ 
        (28) ผูวาการการประปาสวนภูมิภาคหรือผูแทน  เปนกรรมการ 
        (29) ผูวาการการปโตรเลียมแหงประเทศไทย 
             หรือผูแทน                        เปนกรรมการ 
        (30) ผูวาการการไฟฟานครหลวงหรือผูแทน    เปนกรรมการ 
        (31) ผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาคหรือผูแทน   เปนกรรมการ 
        (32) ผูวาการการรถไฟแหงประเทศไทย      
             หรือผูแทน                        เปนกรรมการ 
        (33) ผูวาการการสื่อสารแหงประเทศไทย 
             หรือผูแทน                        เปนกรรมการ 
        (34) ผูอํานวยการกองคการขนสงมวลชน 
             กรุงเทพหรือผูแทน                  เปนกรรมการ 
        (35) ผูอํานวยการองคการโทรศัพทแหง 
             ประเทศไทยหรือผูแทน               เปนกรรมการ 
        (36) ผูอํานวยการองคการรถไฟฟามหานคร 
             หรือผูแทน                        เปนกรรมการ 
        (37) ผูอํานวยการสํานักนโบายและแผน 
             สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง 
             มหาดไทย                        เปนกรรมการ 
                                            และเลขานุการ 
        (38) ผูอํานวยการสวนนโยบายเมืองและ 
             โครงสรางพื้นฐาน สํานักนโยบายและ 
             แผนสํานักงานปลัดกระทรวง 
             กระทวงมหาดไทย                  เปนกรรมการและ 
                                            ผูชวยเลขานุการ 



   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    

        (39) เจาหนาท่ีในสังกัดสวนนโยบายเมือง 
             และโครงสรางพื้นฐาน สํานักนโยบาย 
             และแผน สํานักงานปลัดกระทรวง 
             กระทรวงมหาดไทย ที่ไดรับมอบหมาย    เปนกรรมการ 
                                            และผูชวยเลขานุการ 
 
         ใหสวนนโยบายเมืองและโครงสรางพื้นฐานในสํานักนโยบายและแผน 
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ทําหนาท่ีสํานักงานเลขานุการ กปส.         
 
         ขอ 7  ให กปส.มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
         (1) ใหความเห็นชอบแผนประสานงานสาธารณูปโภค 
         (2) กําหนดมาตรการและแนวทางในการประสานงานสาธารณูปโภคให 
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
         (3) เปนศูนยกลางประสานการปฏิบัติงานตามแผนประสานงานสาธารณูปโภค 
รวมทั้งการแกไขปญหาที่เกี่ยวของเพื่อใหมีการดําเนินการตามมาตรการและแนวทาง 
ที่กําหนดไว 
         (4) จัดทําขอตกลงการใชพื้นที่ใตผิวถนน บนถนน หรือเหนือพื้นถนนโดย 
จัดทําแผนท่ีผังขายงานสาธารณูปโภคและกําหนดมาตรฐานอื่น ๆ ท่ีเก่ียวกับงาน 
สาธารณูปโภคทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค 
         (5) แตงตั้งคณะอนุกรรมการประจําจังหวัด คณะอนุกรรมการหรือคณะ 
ทํางานเพื่อปฏิบัติการตามที่ กปส.มอบหมาย 
         (6) ดําเนินการอื่นใดตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
                             หมวด 2 
                 การดําเนินการประสานงานสาธารณูปโภค 
 
         ขอ 8  ใหสํานักงานเลขานุการ กปส.จัดทําแผนประสานงานสาธารณูปโภค 
เสนอตอ กปส. 
 
         ขอ 9  ในเขตจังหวัดอ่ืน นอกจากเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุร ีจังหวัดปทุมธาน ีจังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัด 
สมุทรสาคร กปส.จะกําหนดใหคณะอนุกรรมการประจําจังหวัดเปนผูจัดทําแผนประสาน 
งานสาธารณูปโภคสําหรับจังหวัดนั้นเสนอตอ กปส.แทนสํานักงานเลขานุการ กปส.ก็ได 
 



   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    

         ขอ 10  เม่ือ กปส.ใหความเห็นชอบแผนประสานงานสาธารณูปโภคแลว 
หนวยงานตองใชแผนดังกลาวเปนแนวทางในการดําเนินงานสาธารณูปโภค 
 
         ขอ 11  ในกรณีท่ีแผนประสานงานสาธารณูปโภคกําหนดใหหนวยงานใด 
ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐตองจัดทํางานสาธารณูปโภคใดเปนการเรงดวน แตหนวยงาน 
นั้นมิไดจัดตั้งหรือไดรับจัดสรรงบประมาณสําหรับการนั้นไว หรือไดรับการจัดสรร  
งบประมาณสําหรับการนั้นแตไมเพียงพอและไมสามารถจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมได 
ใหหนวยงานน้ันมีสิทธิยืมเงินจากกองทุนเงินทดรองจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ไดตามความจําเปน แตกรณีที่การจัดทํางานสาธารณูปโภคนั้น จะตองใชเงินงบประมาณ 
แผนดิน หนวยงานดังกลาวตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติใหกอหนี้ผูกพันกอน 
และเมื่อไดรับอนุมัติแลว หนวยงานนั้นจึงจะดําเนินการตอไปได 
 
         ขอ 12  ในกรณีที่โครงการหรือแผนงานของหนวยงานใดไมอาจดําเนินการ 
ไดดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม หรือดําเนินการไปแลวแตไมเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไว 
ใหหนวยงานนั้นรายงานให กปส.หรือคณะอนุกรรมการประจําจังหวัดแลวแตกรณี 
เพื่อพิจารณาตอไป 
 
         ขอ 13  เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี ้ใหสํานักงานเลขานุการ กปส.มี 
อํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
         (1) นําโครงการและแผนงานของหนวยงานมาประสานเพื่อจัดทําแผน 
ประสานงานสาธารณูปโภค ท้ังน้ี เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว และการ 
ประหยัด 
         (2) เปนหนวยงานประสานระหวาง กปส.คณะอนุกรรมการประจําจังหวัด 
คณะอนุกรรมการและคณะทํางานท่ี กปส.แตงต้ัง และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
         (3) ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการประสานงานสาธารณูปโภคของ 
คณะอนุกรรมการประจําจังหวัด คณะอนุกรรมการและคณะทํางานท่ี กปส.แตงต้ังและ 
หนวยงานท่ีเก่ียวของเสนอตอ กปส.เพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณาตามควรแกกรณ ี
         (4) ปฏิบัติงานหรือดําเนินการอื่นใดตามที่ กปส.มอบหมาย 
         (5) เผยแพรและประชาสัมพันธเกี่ยวกับการประสานงานสาธารณูปโภคให 
ประชาชนท่ัวไปทราบ 
 
         ขอ 14  ในกรณีที่มีปญหาหรือมีความจําเปนที่ไมอาจปฏิบัติตามระเบียบนี ้
ไดให กปส.พิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควร 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

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    
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