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ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง จัดต้ังองคการบริหารสวนตําบล 

------------------------ 
 
  โดยท่ีมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ 
บริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ บัญญัติใหจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบล และใหโอนบรรดา 
งบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิ สิทธิเรียกรอง หนี ้และเจาหนาที่ของสภาตําบลไปเปนขององคการ 
บริหารสวนตําบล รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงใหสภาตําบลดังตอไปนี้จัดตั้งเปนองคการ 
บริหารสวนตําบล โดยใหมีชื่อตามตําบลที่องคการบริหารสวนตําบลนั้นตั้งอยู คือ 
  ๑.  สภาตําบลดอนตาเพชร อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุร ีเปนองคการ 
บริหารสวนตําบลดอนตาเพชร 
  ๒.  สภาตําบลหนองไผ อําเภอดานมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุร ีเปนองคการ 
บริหารสวนตําบลหนองไผ 
  ๓.  สภาตําบลปลอก อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุร ีเปนองคการบริหาร 
สวนตําบลปลอก 
  ๔.  สภาตําบลลําคลอง อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ เปนองคการ 
บรหิารสวนตําบลลําคลอง 
  ๕.  สภาตําบลสะอาดไชยศร ีกิ่งอําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ เปนองคการ 
บรหิารสวนตําบลสะอาดไชยศร ี
  ๖.  สภาตําบลนามน อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ เปนองคการบริหารสวน 
ตําบลนามน 
  ๗.  สภาตําบลฆองชัยพัฒนา ก่ิงอําเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลฆองชัยพัฒนา 
  ๘.  สภาตําบลนิคมหวยผ้ึง อําเภอหวยผ้ึง จังหวัดกาฬสินธุ เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลนิคมหวยผ้ึง 
  ๙.  สภาตําบลคุมเกา อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ เปนองคการบริหารสวน 
ตําบลคุมเกา 
  ๑๐.  สภาตําบลสระพังทอง อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลสระพังทอง 
  ๑๑.  สภาตําบลนาค ูกิ่งอําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ เปนองคการบริหารสวน 
ตําบลนาคู 
  ๑๒.  สภาตําบลทรายทอง อําเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลทรายทอง 
  ๑๓.  สภาตําบลโนนน้ําเกลี้ยง อําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ เปนองคการ 
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บริหารสวนตําบลโนนน้ําเกลี้ยง 
  ๑๔.  สภาตําบลภูสิงห อําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลภูสิงห 
  ๑๕.  สภาตําบลนิคม อําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ เปนองคการบริหารสวน 
ตําบลนิคม 
  ๑๖.  สภาตําบลคําสรางเท่ียง ก่ิงอําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลคําสรางเที่ยง 
  ๑๗.  สภาตําบลหนองตอกแปน อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลหนองตอกแปน 
  ๑๘.  สภาตําบลเทพนิมิตร กิ่งอําเภอบึงสามัคคี จังหวัดกําแพงเพชร เปน 
องคการบริหารสวนตําบลเทพนิมิตร 
  ๑๙.  สภาตําบลหวยย้ัง อําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลหวยยั้ง 
  ๒๐.  สภาตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลภูผามาน 
  ๒๑.  สภาตําบลโนนคอม อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลโนนคอม 
  ๒๒.  สภาตําบลหนองปลาหมอ กิ่งอําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน เปนองค 
การบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ 
  ๒๓.  สภาตําบลวังใหม อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุร ีเปนองคการบริหาร 
สวนตําบลวังใหม 
  ๒๔.  สภาตําบลเขาดิน อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลเขาดิน 
  ๒๕.  สภาตําบลดงกลาง อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลดงกลาง 
  ๒๖.  สภาตําบลทาสุด อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เปนองคการ 
บรหิารสวนตําบลทาสุด 
  ๒๗.  สภาตําบลแมฟาหลวง อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลแมฟาหลวง 
  ๒๘.  สภาตําบลศรีโพธิ์เงิน อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลศรีโพธิ์เงิน 
  ๒๙.  สภาตําบลเจดียหลวง อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลเจดียหลวง 
  ๓๐.  สภาตําบลสันผีเส้ือ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลสันผีเสื้อ 
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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    

  ๓๑.  สภาตําบลแจมหลวง อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลแจมหลวง 
  ๓๒.  สภาตําบลแมแดด อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลแมแดด 
  ๓๓.  สภาตําบลกองแขก อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลกองแขก 
  ๓๔.  สภาตําบลเมืองแหง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลเมืองแหง 
  ๓๕.  สภาตําบลแสนไห อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลแสนไห 
  ๓๖.  สภาตําบลเปยงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลเปยงหลวง 
  ๓๗.  สภาตําบลสงาบาน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลสงาบาน 
  ๓๘.  สภาตําบลสะเมิงเหนือ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลสะเมิงเหนือ 
  ๓๙.  สภาตําบลแมสาบ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม เปนองคการบริหารสวน 
ตําบลแมสาบ 
  ๔๐.  สภาตําบลแมอาย อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลแมอาย 
  ๔๑.  สภาตําบลมะขุนหวาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลมะขุนหวาน 
  ๔๒.  สภาตําบลออนเหนือ กิ่งอําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลออนเหนือ 
  ๔๓.  สภาตําบลออนกลาง กิ่งอําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลออนกลาง 
  ๔๔.  สภาตําบลทาเหนือ กิ่งอําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลทาเหนอื 
  ๔๕.  สภาตําบลแมทา กิ่งอําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลแมทา 
  ๔๖.  สภาตําบลหวยแกว กิ่งอําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลหวยแกว 
  ๔๗.  สภาตําบลบานสหกรณ กิ่งอําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลบานสหกรณ 
  ๔๘.  สภาตําบลเกาะสุกร อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เปนองคการบริหารสวน 



   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    

ตําบลเกาะสุกร 
  ๔๙.  สภาตําบลบาหว ีกิ่งอําเภอหาดสําราญ จังหวัดตรัง เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลบาหวี 
  ๕๐.  สภาตําบลวังมะปรางเหนอื อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลวังมะปรางเหนือ 
  ๕๑.  สภาตําบลวังมะปราง อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง เปนองคการบริหารสวน 
ตําบลวังมะปราง 
  ๕๒.  สภาตําบลตะกาง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เปนองคการบริหารสวน 
ตําบลตะกาง 
  ๕๓.  สภาตําบลน้ําเชี่ยว อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลน้ําเชี่ยว 
  ๕๔.  สภาตําบลแมระมาด อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลแมระมาด 
  ๕๕.  สภาตําบลพระธาต ุอําเภอแมระมาด จังหวัดตาก เปนองคการบริหารสวน 
ตําบลพระธาตุ 
  ๕๖.  สภาตําบลแมวะหลวง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลแมวะหลวง 
  ๕๗.  สภาตําบลแมอุสุ อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก เปนองคการบริหารสวน 
ตําบลแมอุสุ 
  ๕๘.  สภาตําบลทาสองยาง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลทาสองยาง 
  ๕๙.  สภาตําบลรวมไทยพัฒนา อําเภอพบพระ จังหวัดตาก เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลรวมไทยพัฒนา 
  ๖๐.  สภาตําบลคีรีราษฎร อําเภอพบพระ จังหวัดตาก เปนองคการบริหารสวน 
ตําบลคีรีราษฎร 
  ๖๑.  สภาตําบลพบพระ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก เปนองคการบริหารสวน 
ตําบลพบพระ 
  ๖๒.  สภาตําบลวาเลย อําเภอพบพระ จังหวัดตาก เปนองคการบริหารสวน 
ตําบลวาเลย 
  ๖๓.  สภาตําบลแมจัน อําเภออุมผาง จังหวัดตาก เปนองคการบริหารสวน 
ตําบลแมจัน 
  ๖๔.  สภาตําบลแมกลอง อําเภออุมผาง จังหวัดตาก เปนองคการบริหารสวน 
ตําบลแมกลอง 
  ๖๕.  สภาตําบลแมละมุง อําเภออุมผาง จังหวัดตาก เปนองคการบริหารสวน 
ตําบลแมละมุง 



   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    

  ๖๖.  สภาตําบลโพธิ์ตาก อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลโพธิ์ตาก 
  ๖๗.  สภาตําบลวังตามัว อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลวังตามัว 
  ๖๘.  สภาตําบลปลาปาก อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลปลาปาก 
  ๖๙.  สภาตําบลกุตาไก อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลกุตาไก 
  ๗๐.  สภาตําบลหนองฮี อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลหนองฮี 
  ๗๑.  สภาตําบลนามะเขือ อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลนามะเขือ 
  ๗๒.  สภาตําบลโคกสูง อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลโคกสูง 
  ๗๓.  สภาตําบลโคกสวาง อําเภอปากปลา จังหวัดนครพนม เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลโคกสวาง 
  ๗๔.  สภาตําบลมหาชัย อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลมหาชัย 
  ๗๕.  สภาตําบลหนองเทาใหญ อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลหนองเทาใหญ 
  ๗๖.  สภาตําบลหนองเทา อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลหนองเทา 
  ๗๗.  สภาตําบลนาเข อําเภอบานแพง จังหวัดนครพนม เปนองคการบริหารสวน 
ตําบลนาเข 
  ๗๘.  สภาตําบลกุดฉิม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลกุดฉิม 
  ๗๙.  สภาตําบลหนองยางช้ิน อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลหนองยางชิ้น 
  ๘๐.  สภาตําบลทาลาด อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลทาลาด 
  ๘๑.  สภาตําบลเรณูใต อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลเรณใูต 
  ๘๒.  สภาตําบลหนองกระทุม อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
เปนองคการบริหารสวนตําบลหนองกระทุม 
  ๘๓.  สภาตําบลหนองไขน้ํา อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เปน 
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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    

องคการบริหารสวนตําบลหนองไขน้ํา 
  ๘๔.  สภาตําบลบานราษฎร อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลบานราษฎร 
  ๘๕.  สภาตําบลทาชาง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา เปน 
องคการบริหารสวนตําบลทาชาง 
  ๘๖.  สภาตําบลไทยเจริญ อําเภอหนองบุนนาก จังหวัดนครราชสีมา  
เปนองคการบริหารสวนตําบลไทยเจริญ 
  ๘๗.  สภาตําบลลุงเขวา อําเภอหนองบุนนาก จังหวัดนครราชสีมา เปน 
องคการบริหารสวนตําบลลุงเขวา 
  ๘๘.  สภาตําบลหนองไมไผ อําเภอหนองบุนนาก จังหวัดนครราชสีมา เปน 
องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ 
  ๘๙.  สภาตําบลบานใหม อําเภอหนองบุนนาก จังหวัดนครราชสีมา เปน 
องคการบริหารสวนตําบลบานใหม 
  ๙๐.  สภาตําบลมาบกราด กิ่งอําเภอพระทองคํา จังหวัดนครราชสีมา เปน 
องคการบริหารสวนตําบลมาบกราด 
  ๙๑.  สภาตําบลวังยายทอง กิ่งอําเภอเทพารักษ จังหวัดนครราชสีมา เปน 
องคการบริหารสวนตําบลวังยายทอง 
  ๙๒.  สภาตําบลดอนหวาย อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลดอนหวาย 
  ๙๓.  สภาตําบลเมืองเกษตร อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา เปน 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร 
  ๙๔.  สภาตําบลบอปลาทอง อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลบอปลาทอง 
  ๙๕.  สภาตําบลบุงข้ีเหล็ก อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลบุงขี้เหล็ก 
  ๙๖.  สภาตําบลโคงยาง อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลโคงยาง 
  ๙๗.  สภาตําบลโนนคา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลโนนคา 
  ๙๘.  สภาตําบลหนองตะไก อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลหนองตะไก 
  ๙๙.  สภาตําบลกุดจิก อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลกุดจิก 
  ๑๐๐.  สภาตําบลโคราช อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลโคราช 
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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    

  ๑๐๑.  สภาตําบลโนนยอ อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลโนนยอ 
  ๑๐๒.  สภาตําบลทุงใส อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลทุงใส 
  ๑๐๓.  สภาตําบลแควใหญ อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค เปน 
องคการบริหารสวนตําบลแควใหญ 
  ๑๐๔.  สภาตําบลถืมตอง อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน เปนองคการบริหารสวน 
ตําบลถืมตอง 
  ๑๐๕.  สภาตําบลน้ําเกี๋ยน ก่ิงอําเภอภูเพียง จังหวัดนาน เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลน้ําเกี๋ยน 
  ๑๐๖.  สภาตําบลบานพี้ อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน เปนองคการบริหารสวน 
ตําบลบานพี้ 
  ๑๐๗.  สภาตําบลบานฟา อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลบานฟา 
  ๑๐๘.  สภาตําบลหนองแดง อําเภอแมจริม จังหวัดนาน เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลหนองแดง 
  ๑๐๙.  สภาตําบลหมอเมือง อําเภอแมจริม จังหวัดนาน เปนองคการบริหารสวน 
ตําบลหมอเมือง 
  ๑๑๐.  สภาตําบลน้ําพาง อําเภอแมจริม จังหวัดนาน เปนองคการบริหารสวน 
ตําบลน้ําพาง 
  ๑๑๑.  สภาตําบลแมจริม อําเภอแมจริม จังหวัดนาน เปนองคการบริหารสวน 
ตําบลแมจริม 
  ๑๑๒.  สภาตําบลเชียงของ อําเภอนานอย จังหวัดนาน เปนองคการบริหารสวน 
ตําบลเชียงของ 
  ๑๑๓.  สภาตําบลเมืองลี อําเภอนาหม่ืน จังหวัดนาน เปนองคการบริหารสวน 
ตําบลเมืองลี 
  ๑๑๔.  สภาตําบลวรนคร อําเภอปว จังหวัดนาน เปนองคการบริหารสวน 
ตําบลวรนคร 
  ๑๑๕.  สภาตําบลดงพญา อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน เปนองคการบริหารสวน 
ตําบลดงพญา 
  ๑๑๖.  สภาตําบลน้ํามวบ อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน เปนองคการบริหารสวน 
ตําบลน้ํามวบ 
  ๑๑๗.  สภาตําบลแมสา อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน เปนองคการบริหารสวน 
ตําบลแมสา 
  ๑๑๘.  สภาตําบลแมสาคร อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน เปนองคการบริหารสวน 
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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    

ตําบลแมสาคร 
  ๑๑๙.  สภาตําบลทุงศรีทอง อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลทุงศรีทอง 
  ๑๒๐.  สภาตําบลยาบหัวนา อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลยาบหัวนา 
  ๑๒๑.  สภาตําบลแมขะนิง อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน เปนองคการบริหารสวน 
ตําบลแมขะนิง 
  ๑๒๒.  สภาตําบลปอน อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน เปนองคการบริหารสวน 
ตําบลปอน 
  ๑๒๓.  สภาตําบลเปอ อําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน เปนองคการบริหารสวน 
ตําบลเปอ 
  ๑๒๔.  สภาตําบลเชียงกลาง อําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลเชียงกลาง 
  ๑๒๕.  สภาตําบลชนแดน อําเภอสองแคว จังหวัดนาน เปนองคการบริหารสวน 
ตําบลชนแดน 
  ๑๒๖.  สภาตําบลยอด อําเภอสองแคว จังหวัดนาน เปนองคการบริหารสวน 
ตําบลยอด 
  ๑๒๗.  สภาตําบลบานตะโก อําเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลบานตะโก 
  ๑๒๘.  สภาตําบลเมืองโพธ์ิ อําเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลเมืองโพธ์ิ 
  ๑๒๙.  สภาตําบลทุงแสงทอง อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลทุงแสงทอง 
  ๑๓๐.  สภาตําบลหนองกี ่อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลหนองก่ี 
  ๑๓๑.  สภาตําบลส่ีเหล่ียม อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลสี่เหลี่ยม 
  ๑๓๒.  สภาตําบลหนองแวง อําเภอบานใหมไชยพจน จังหวัดบุรีรัมย เปน 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 
  ๑๓๓.  สภาตําบลนาโพธิ ์อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย เปนองคการบริหารสวน 
ตําบลนาโพธิ์ 
  ๑๓๔.  สภาตําบลบานกรวด อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลบานกรวด 
  ๑๓๕.  สภาตําบลหัวฝาย กิ่งอําเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลหัวฝาย 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ๑๓๖.  สภาตําบลศาลาลัย ก่ิงอําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ  
เปนองคการบริหารสวนตําบลศาลาลัย 
  ๑๓๗.  สภาตําบลบึงนคร อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลบึงนคร 
  ๑๓๘.  สภาตําบลบาราโหม อําเภอเมืองปตตาน ีจังหวัดปตตาน ีเปนองคการ 
บริหารสวนตําบลบาราโหม 
  ๑๓๙.  สภาตําบลคลองมานิง อําเภอเมืองปตตาน ีจังหวัดปตตาน ีเปนองคการ 
บริหารสวนตําบลคลองมานิง 
  ๑๔๐.  สภาตําบลเกาะเปาะ อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตาน ีเปนองคการ 
บริหารสวนตําบลเกาะเปาะ 
  ๑๔๑.  สภาตําบลคอกกระบือ อําเภอปะนาเระ จังหวัดปตตาน ีเปนองคการ 
บริหารสวนตําบลคอกกระบือ 
  ๑๔๒.  สภาตําบลพอมิ่ง อําเภอปะนาเระ จังหวัดปตตาน ีเปนองคการบริหาร 
สวนตําบลพอมิ่ง 
  ๑๔๓.  สภาตําบลทาขาม อําเภอปะนาเระ จังหวัดปตตาน ีเปนองคการบริหาร 
สวนตําบลทาขาม 
  ๑๔๔.  สภาตําบลดอน อําเภอปะนาเระ จังหวัดปตตาน ีเปนองคการบริหารสวน 
ตําบลดอน 
  ๑๔๕.  สภาตําบลบางเกา อําเภอสายบุร ีจังหวัดปตตาน ีเปนองคการบริหาร 
สวนตําบลบางเกา 
  ๑๔๖.  สภาตําบลดอนทราย อําเภอไมแกน จังหวัดปตตาน ีเปนองคการบริหาร 
สวนตําบลดอนทราย 
  ๑๔๗.  สภาตําบลตะโละไกรทอง อําเภอไมแกน จังหวัดปตตาน ีเปนองคการ 
บรหิารสวนตําบลตะโละไกรทอง 
  ๑๔๘.  สภาตําบลบาโลย อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตาน ีเปนองคการบริหารสวน 
ตําบลบาโลย 
  ๑๔๙.  สภาตําบลตอหลัง อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตาน ีเปนองคการบริหาร 
สวนตําบลตอหลัง 
  ๑๕๐.  สภาตําบลภูเขาทอง อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา เปนองคการบริหารสวนตําบลภูเขาทอง 
  ๑๕๑.  สภาตําบลลาดชิด อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนองคการ 
บรหิารสวนตําบลลาดชิด 
  ๑๕๒.  สภาตําบลทาหลวง อําเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน 
องคการบริหารสวนตําบลทาหลวง 
  ๑๕๓.  สภาตําบลบานล่ี อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

องคการบริหารสวนตําบลบานล่ี 
  ๑๕๔.  สภาตําบลสมหวัง อําเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง เปนองคการบริหารสวน 
ตําบลสมหวัง 
  ๑๕๕.  สภาตําบลไผหลวง อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลไผหลวง 
  ๑๕๖.  สภาตําบลวังง้ิวใต กิ่งอําเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลวังง้ิวใต 
  ๑๕๗.  สภาตําบลหวยแกว กิ่งอําเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลหวยแกว 
  ๑๕๘.  สภาตําบลหนองหญาไทร ก่ิงอําเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร เปน 
องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาไทร 
  ๑๕๙.  สภาตําบลวังทับไทร ก่ิงอําเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลวังทับไทร 
  ๑๖๐.  สภาตําบลโพไรหวาน อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลโพไรหวาน 
  ๑๖๑.  สภาตําบลสํามะโรง อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลสํามะโรง 
  ๑๖๒.  สภาตําบลโพพระ อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลโพพระ 
  ๑๖๓.  สภาตําบลบางจาก อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลบางจาก 
  ๑๖๔.  สภาตําบลหนองปลาไหล อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลหนองปลาไหล 
  ๑๖๕.  สภาตําบลทาเสน อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลทาเสน 
  ๑๖๖.  สภาตําบลถ้ํารงค อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลถํ้ารงค 
  ๑๖๗.  สภาตําบลหนองกะป ุอําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลหนองกะปุ 
  ๑๖๘.  สภาตําบลตําหร ุอําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลตําหร ุ
  ๑๖๙.  สภาตําบลหวยลึก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลหวยลึก 
  ๑๗๐.  สภาตําบลไรมะขาม  อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลไรมะขาม 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ๑๗๑.  สภาตําบลบานหาด อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลบานหาด 
  ๑๗๒.  สภาตําบลทาชาง อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลทาชาง 
  ๑๗๓.  สภาตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลไรโคก 
  ๑๗๔.  สภาตําบลบานทาน อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลบานทาน 
  ๑๗๕.  สภาตําบลปากทะเล อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลปากทะเล 
  ๑๗๖.  สภาตําบลบานหวาย อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลบานหวาย 
  ๑๗๗.  สภาตําบลปาแดง อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร เปนองคการบริหารสวน 
ตําบลปาแดง 
  ๑๗๘.  สภาตําบลวังธง อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร เปนองคการบริหารสวน 
ตําบลวังธง 
  ๑๗๙.  สภาตําบลน้ําชํา อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร เปนองคการบริหารสวน 
ตําบลน้ําชํา 
  ๑๘๐.  สภาตําบลแมยม อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร เปนองคการบริหารสวน 
ตําบลแมยม 
  ๑๘๑.  สภาตําบลทาขาม อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร เปนองคการบริหารสวน 
ตําบลทาขาม 
  ๑๘๒.  สภาตําบลแมปาน อําเภอลอง จังหวัดแพร เปนองคการบริหารสวน 
ตําบลแมปาน 
  ๑๘๓.  สภาตําบลสูงเมน อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร เปนองคการบริหารสวน 
ตําบลสูงเมน 
  ๑๘๔.  สภาตําบลพระหลวง อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร เปนองคการบริหารสวน 
ตําบลพระหลวง 
  ๑๘๕.  สภาตําบลเดนชัย อําเภอเดนชัย จังหวัดแพร เปนองคการบริหารสวน 
ตําบลเดนชัย 
  ๑๘๖.  สภาตําบลแดนชุมพล อําเภอสอง จังหวัดแพร เปนองคการบริหารสวน 
ตําบลแดนชุมพล 
  ๑๘๗.  สภาตําบลแมเกิ๋ง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร เปนองคการบริหารสวน 
ตําบลแมเกิ๋ง 
  ๑๘๘.  สภาตําบลดงเจน กิ่งอําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เปนองคการบริหาร 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สวนตําบลดงเจน 
  ๑๘๙.  สภาตําบลพระธาตุขิงแกง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลพระธาติขิงแกง 
  ๑๙๐.  สภาตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา เปนองคการบริหารสวน 
ตําบลหยวน 
  ๑๙๑.  สภาตําบลปาสัก กิ่งอําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เปนองคการบริหารสวน 
ตําบลปาสัก 
  ๑๙๒.  สภาตําบลดอนศรีชุม อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลดอนศรีชุม 
  ๑๙๓.  สภาตําบลนาปรัง อําเภอปง จังหวัดพะเยา เปนองคการบริหารสวน 
ตําบลนาปรัง 
  ๑๙๔.  สภาตําบลดอนกลาง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เปน 
องคการบริหารสวนตําบลดอนกลาง 
  ๑๙๕.  สภาตําบลดอนงัว อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลดอนงัว 
  ๑๙๖.  สภาตําบลภารแอน อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เปน 
องคการบริหารสวนตําบลภารแอน 
  ๑๙๗.  สภาตําบลพระธาต ุอําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลพระธาตุ 
  ๑๙๘.  สภาตําบลเหลาบัวบาน อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม เปน 
องคการบริหารสวนตําบลเหลาบัวบาน 
  ๑๙๙.  สภาตําบลกุดแข อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลกุดแข 
  ๒๐๐.  สภาตําบลชะโนด อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลชะโนด 
  ๒๐๑.  สภาตําบลรมเกลา อําเภอนิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหาร เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลรมเกลา 
  ๒๐๒.  สภาตําบลโชคชัย อําเภอนิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหาร เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลโชคชัย 
  ๒๐๓.  สภาตําบลบานแกง อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลบานแกง 
  ๒๐๔.  สภาตําบลบานเปา อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลบานเปา 
  ๒๐๕.  สภาตําบลภูวง อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลภูวง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ๒๐๖.  สภาตําบลหนองสูงเหนอื อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลหนองสูงเหนือ 
  ๒๐๗.  สภาตําบลนาปูปอม อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลนาปูปอม 
  ๒๐๘.  สภาตําบลถ้ําลอด อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน เปนองคการ 
บรหิารสวนตําบลถํ้าลอด 
  ๒๐๙.  สภาตําบลแมเงา อําเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลแมเงา 
  ๒๑๐. สภาตําบลแมอูคอ อําเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลแมอูคอ 
  ๒๑๑.  สภาตําบลโปงสา อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลโปงสา 
  ๒๑๒.  สภาตําบลแมฮี้ อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน เปนองคการบริหารสวน 
ตําบลแมฮี้ 
  ๒๑๓.  สภาตําบลเมืองแปง อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลเมืองแปง 
  ๒๑๔.  สภาตําบลเวียงเหนือ อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลเวียงเหนือ 
  ๒๑๕.  สภาตําบลเสาหิน อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน เปนองคการ 
บรหิารสวนตําบลเสาหิน 
  ๒๑๖.  สภาตําบลแมนาจาง อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลแมนาจาง 
  ๒๑๗.  สภาตําบลสันติคีร ีอําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลสันติคีร ี
  ๒๑๘.  สภาตําบลแมโถ อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลแมโถ 
  ๒๑๙.  สภาตําบลขุนแมลานอย อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน เปน 
องคการบริหารสวนตําบลขุนแมลานอย 
  ๒๒๐.  สภาตําบลหนองเปด อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลหนองเปด 
  ๒๒๑.  สภาตําบลนาเวียง อําเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลนาเวียง 
  ๒๒๒.  สภาตําบลหวยกระทิง กิ่งอําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลหวยกระทิง 
  ๒๒๓.  สภาตําบลบาเจาะ อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เปนองคการบริหาร 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สวนตําบลบาเจาะ 
  ๒๒๔.  สภาตําบลแสนชาต ิอําเภอจังหาร จังหวัดรอยเอ็ด เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลแสนชาติ 
  ๒๒๕.  สภาตําบลข้ีเหล็ก อําเภอปทุมรัตต จังหวัดรอยเอ็ด เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลข้ีเหล็ก 
  ๒๒๖.  สภาตําบลบัวแดง อําเภอปทุมรัตต จังหวัดรอยเอ็ด เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลบวัแดง 
  ๒๒๗.  สภาตําบลหนองพอก อําเภอธวัชบุร ีจังหวัดรอยเอ็ด เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลหนองพอก 
  ๒๒๘.  สภาตําบลพระธาต ุก่ิงอําเภอเชียงขวัญ จังหวัดรอยเอ็ด เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลพระธาตุ 
  ๒๒๙.  สภาตําบลคอใหญ อําเภอพนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลคอใหญ 
  ๒๓๐.  สภาตําบลชานุวรรณ อําเภอพนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลชานุวรรณ 
  ๒๓๑.  สภาตําบลโคกสูง อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลโคกสูง 
  ๒๓๒.  สภาตําบลจําปาขัน อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลจําปาขัน 
  ๒๓๓. สภาตําบลทามะนาว อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลทามะนาว 
  ๒๓๔.  สภาตําบลเขาแหลม อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลเขาแหลม 
  ๒๓๕.  สภาตําบลเขารวก อําเภอลําสนธ ิจังหวัดลพบุรี เปนองคการบริหารสวน 
ตําบลเขารวก 
  ๒๓๖. สภาตําบลเขานอย อําเภอลําสนธ ิจังหวัดลพบุรี เปนองคการบริหารสวน 
ตําบลเขานอย 
  ๒๓๗.  สภาตําบลโคกสลุด อําเภอทาวุง จังหวัดลพบุรี เปนองคการบริหารสวน 
ตําบลโคกสลุด 
  ๒๓๘.  สภาตําบลมุจลินท อําเภอทาวุง จังหวัดลพบุรี เปนองคการบริหารสวน 
ตําบลมุจลินท 
  ๒๓๙.  สภาตําบลวังทรายคํา อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลวังทรายคํา 
  ๒๔๐.  สภาตําบลบานแปน อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลบานแปน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ๒๔๑.  สภาตําบลทาแมลอบ อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลทาแมลอบ 
  ๒๔๒.  สภาตําบลทาสบเสา อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลทาสบเสา  
  ๒๔๓.  สภาตําบลแมลาน อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน เปนองคการบริหารสวนตําบล 
แมลาน 
  ๒๔๔.  สภาตําบลกอ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน เปนองคการบริหารสวนตําบลกอ 
  ๒๔๕.  สภาตําบลหนองลอง ก่ิงอําเภอเวียงหนองลอง จังหวัดลําพูน เปน 
องคการบริหารสวนตําบลหนองลอง 
  ๒๔๖.  สภาตําบลหนองยวง ก่ิงอําเภอเวียงหนองลอง จังหวัดลําพูน เปน 
องคการบริหารสวนตําบลหนองยวง 
  ๒๔๗.  สภาตําบลกกทอง อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เปนองคการบริหารสวน 
ตําบลกกทอง 
  ๒๔๘.  สภาตําบลทาสวรรค อําเภอนาดวง จังหวัดเลย เปนองคการบริหารสวน 
ตําบลทาสวรรค 
  ๒๔๙.  สภาตําบลหาดทรายขาว อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลหาดทรายขาว 
  ๒๕๐.  สภาตําบลชมเจริญ อําเภอปากชม จังหวัดเลย เปนองคการบริหารสวน 
ตําบลชมเจริญ 
  ๒๕๑.  สภาตําบลอิปุม อําเภอดานซาย จังหวัดเลย เปนองคการบริหารสวน 
ตําบลอิปุม 
  ๒๕๒.  สภาตําบลนาหอ อําเภอดานซาย จังหวัดเลย เปนองคการบริหารสวน 
ตําบลนาหอ 
  ๒๕๓.  สภาตําบลปากหมัน อําเภอดานซาย จังหวัดเลย เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลปากหมัน 
  ๒๕๔.  สภาตําบลเหลากอหก อําเภอนาแหว จังหวัดเลย เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลเหลากอหก 
  ๒๕๕.  สภาตําบลนาพึง อําเภอนาแหว จังหวัดเลย เปนองคการบริหารสวน 
ตําบลนาพึง 
  ๒๕๖.  สภาตําบลนามาลา อําเภอนาแหว จังหวัดเลย เปนองคการบริหารสวน 
ตําบลนามาลา 
  ๒๕๗.  สภาตําบลปลาบา อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย เปนองคการบริหารสวน 
ตําบลปลาบา 
  ๒๕๘.  สภาตําบลทาศาลา อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย เปนองคการบริหารสวน 
ตําบลทาศาลา 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ๒๕๙.  สภาตําบลโคกใหญ อําเภอทาล่ี จังหวัดเลย เปนองคการบริหารสวน 
ตําบลโคกใหญ 
  ๒๖๐.  สภาตําบลภูกระดึง อําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย เปนองคการบริหารสวน 
ตําบลภูกระดึง 
  ๒๖๑.  สภาตําบลโพนยาง อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลโพนยาง 
  ๒๖๒.  สภาตําบลกุดเมืองฮาม อําเภอยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ เปน 
องคการบริหารสวนตําบลกุดเมืองฮาม 
  ๒๖๓.  สภาตําบลยางชุมใหญ อําเภอยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ เปน 
องคการบริหารสวนตําบลยางชุมใหญ 
  ๒๖๔.  สภาตําบลคูบ อําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลคูบ 
  ๒๖๕.  สภาตําบลศรีโนนงาม อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 
  ๒๖๖.  สภาตําบลศรีตะกูล อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลศรีตระกูล 
  ๒๖๗.  สภาตําบลศรีสะอาด อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลศรีสะอาด 
  ๒๖๘.  สภาตําบลดองกําเม็ด อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลดองกําเม็ด 
  ๒๖๙.  สภาตําบลหนองฉลอง อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลหนองฉลอง 
  ๒๗๐.  สภาตําบลตะเคียนราม อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลตะเคียนราม 
  ๒๗๑.  สภาตําบลดงรัก อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ เปนองคการบริหารสวน 
ตําบลดงรัก 
  ๒๗๒.  สภาตําบลพิมายเหนือ อําเภอปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลพิมายเหนือ 
  ๒๗๓.  สภาตําบลสรางป อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลสรางป 
  ๒๗๔.  สภาตําบลโจดมวง ก่ิงอําเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลโจดมวง 
  ๒๗๕.  สภาตําบลหนองบัวดง ก่ิงอําเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลหนองบัวดง 
  ๒๗๖.  สภาตําบลโคกหลาม อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เปนองคการ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

บริหารสวนตําบลโคกหลาม 
  ๒๗๗.  สภาตําบลแต อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลแต 
  ๒๗๘.  สภาตําบลอีเซ กิ่งอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลอีเซ 
  ๒๗๙.  สภาตําบลเปาะ อําเภอบึงบูรณ จังหวัดศรีสะเกษ เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลเปาะ 
  ๒๘๐.  สภาตําบลธาตุนาเวง อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลธาตุนาเวง 
  ๒๘๑.  สภาตําบลโคกกอง อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลโคกกอง 
  ๒๘๒.  สภาตําบลกกปลาซิว อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลกกปลาซิว 
  ๒๘๓.  สภาตําบลสุวรรณคาม อําเภอนิคมน้ําอูน จังหวัดสกลนคร เปนองคการ 
บรหิารสวนตําบลสุวรรณคาม 
  ๒๘๔.  สภาตําบลกระแสสินธุ อําเภอกระแสสินธุ จังหวัดสงขลา เปนองคการ 
บรหิารสวนตําบลกระแสสินธุ 
  ๒๘๕.  สภาตําบลตันหยงโป อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลตันหยงโป 
  ๒๘๖.  สภาตําบลปูยู อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เปนองคการบริหารสวน 
ตําบลปูยู 
  ๒๘๗.  สภาตําบลยานซื่อ อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล เปนองคการบริหารสวน 
ตําบลยานซื่อ 
  ๒๘๘.  สภาตําบลทุงบุหลัง อําเภอทุงหวา จังหวัดสตูล เปนองคการบริหารสวน 
ตําบลทุงบุหลัง 
  ๒๘๙.  สภาตําบลขอนคลาน อําเภอทุงหวา จังหวัดสตูล เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลขอนคลาน 
  ๒๙๐.  สภาตําบลนาเกลือ อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ เปน 
องคการบริหารสวนตําบลนาเกลือ 
  ๒๙๑.  สภาตําบลวังทอง กิ่งอําเภอวังสมบูรณ จังหวัดสระแกว เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลวังทอง 
  ๒๙๒.  สภาตําบลสิงห อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุร ีเปนองคการบริหารสวน 
ตําบลสิงห 
  ๒๙๓.  สภาตําบลกาเกาะ อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลกาเกาะ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ๒๙๔.  สภาตําบลทุงกุลา อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร เปนองคการบริหารสวน 
ตําบลทุงกุลา 
  ๒๙๕.  สภาตําบลประทัดบ ุอําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลประทัดบ ุ
  ๒๙๖.  สภาตําบลหนองบัวทอง อําเภอรัตนบุร ีจังหวัดสุรินทร เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลหนองบัวทอง 
  ๒๙๗.  สภาตําบลทับใหญ อําเภอรัตนบุร ีจังหวัดสุรินทร เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลทับใหญ 
  ๒๙๘. สภาตําบลยางสวาง อําเภอรัตนบุร ีจังหวัดสุรินทร เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลยางสวาง 
  ๒๙๙.  สภาตําบลรัตนบุร ีอําเภอรัตนบุร ีจังหวัดสุรินทร เปนองคการบริหารสวน 
ตําบลรัตนบุรี 
  ๓๐๐.  สภาตําบลหนองหลวง กิ่งอําเภอโนนนารายณ จังหวัดสุรินทร เปน 
องคการบริหารสวนตําบลหนองหลวง 
  ๓๐๑.  สภาตําบลคําผง กิ่งอําเภอโนนนารายณ จังหวัดสุรินทร เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลคําผง 
  ๓๐๒.  สภาตําบลบัวเชด อําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร เปนองคการบริหารสวน 
ตําบลบัวเชด 
  ๓๐๓.  สภาตําบลนาขา อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลนาขา 
  ๓๐๔.  สภาตําบลโพนสา อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลโพนสา 
  ๓๐๕.  สภาตําบลทาบอ อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลทาบอ 
  ๓๐๖.  สภาตําบลโปงเปอย อําเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลโปงเปอย 
  ๓๐๗.  สภาตําบลหนองเด่ิน อําเภอบุงคลา จังหวัดหนองคาย เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลหนองเดิ่น 
  ๓๐๘.  สภาตําบลนาด ีกิ่งอําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลนาดี 
  ๓๐๙.  สภาตําบลพระพุทธบาท อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย เปน 
องคการบริหารสวนตําบลพระพุทธบาท 
  ๓๑๐.  สภาตําบลดานศรีสุข กิ่งอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลดานศรีสุข 
  ๓๑๑.  สภาตําบลทาสะอาด อําเภอเซกา จังหวัดหนองคาย เปนองคการบริหาร 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สวนตําบลทาสะอาด 
  ๓๑๒.  สภาตําบลบึงโขงหลง อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย เปนองคการ 
บรหิารสวนตําบลบงึโขงหลง 
  ๓๑๓.  สภาตําบลโพธิ์หมากแขง อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย เปน 
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์หมากแขง 
  ๓๑๔.  สภาตําบลทาดอกคํา อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลทาดอกคํา 
  ๓๑๕.  สภาตําบลดงบัง อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลดงบัง 
  ๓๑๖.  สภาตําบลกุดผึ้ง อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบวัลําภู เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลกุดผึ้ง 
  ๓๑๗.   สภาตําบลโคกใหญ อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบวัลําภู เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลโคกใหญ 
  ๓๑๘.  สภาตําบลตลาดกรวด อําเภอเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง เปนองคการ 
บรหิารสวนตําบลตลาดกรวด 
  ๓๑๙.  สภาตําบลเทวราช อําเภอไชโย จังหวัดอางทอง เปนองคการบริหารสวน 
ตําบลเทวราช 
  ๓๒๐.  สภาตําบลราชสถิตย อําเภอไชโย จังหวัดอางทอง เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลราชสถิตย 
  ๓๒๑.  สภาตําบลอินทประมูล อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลอินทประมูล  
  ๓๒๒.  สภาตําบลบางพลับ อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลบางพลับ 
  ๓๒๓.  สภาตําบลบางระกํา อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลบางระกํา 
  ๓๒๔.  สภาตําบลหัวตะพาน อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลหัวตะพาน 
  ๓๒๕.  สภาตําบลตลาดใหม อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง เปนองคการ 
บรหิารสวนตําบลตลาดใหม 
  ๓๒๖.  สภาตําบลหนองแวง อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธาน ีเปนองคการบริหาร 
สวนตําบลหนองแวง 
  ๓๒๗.   สภาตําบลบอเบี้ย อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลบอเบี้ย 
  ๓๒๘.  สภาตําบลหนองไผแบน อําเภอเมืองอุทัยธาน ีจังหวัดอุทัยธานี เปน 
องคการบริหารสวนตําบลหนองไผแบน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ๓๒๙.  สภาตําบลหนองแก อําเภอเมืองอุทัยธาน ีจังหวัดอุทัยธานี เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลหนองแก 
  ๓๓๐.  สภาตําบลหนองสระ อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลหนองสระ 
  ๓๓๑.  สภาตําบลโคกหมอ อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลโคกหมอ 
  ๓๓๒.  สภาตําบลสวางอารมณ อําเภอสวางอารมณ จังหวัดอุทัยธานี เปน 
องคการบริหารสวนตําบลสวางอารมณ 
  ๓๓๓.  สภาตําบลพลวงสองนาง อําเภอสวางอารมณ จังหวัดอุทัยธานี เปน 
องคการบริหารสวนตําบลพลวงสองนาง 
  ๓๓๔.  สภาตําบลหนองขาหยาง อําเภอหนองขาหยาง จังหวัดอุทัยธานี เปน 
องคการบริหารสวนตําบลหนองขาหยาง 
  ๓๓๕.  สภาตําบลหนองไผ อําเภอหนองขาหยาง จังหวัดอุทัยธานี เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลหนองไผ 
  ๓๓๖.  สภาตําบลทาโพ อําเภอหนองขาหยาง จังหวัดอุทัยธานี เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลทาโพ 
  ๓๓๗.  สภาตําบลหลุมเขา อําเภอหนองขาหยาง จังหวัดอุทัยธานี เปนองคการ 
บรหิารสวนตําบลหลุมเขา 
  ๓๓๘.  สภาตําบลดงขวาง อําเภอหนองขาหยาง จังหวัดอุทัยธานี เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลดงขวาง 
  ๓๓๙.  สภาตําบลทุงนางาม อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี เปนองคการบริหาร 
สวนตําบลทุงนางาม 
  ๓๔๐.  สภาตําบลปะอาว อําเภอเมืองอุบลราชธาน ีจังหวัดอุบลราชธาน ีเปน 
องคการบริหารสวนตําบลปะอาว 
  ๓๔๑.  สภาตําบลหนองแสงใหญ อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธาน ีเปน 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแสงใหญ 
  ๓๔๒.  สภาตําบลหวยไผ อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธาน ีเปนองคการ 
บริหารสวนตําบลหวยไผ 
  ๓๔๓.  สภาตําบลทาหลวง อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธาน ีเปน 
องคการบริหารสวนตําบลทาหลวง 
  ๓๔๔.  สภาตําบลบอน อําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธาน ีเปนองคการบริหาร 
สวนตําบลบอน 
  ๓๔๕.  สภาตําบลบานแขม อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธาน ีเปน 
องคการบริหารสวนตําบลบานแขม 
  ๓๔๖.  สภาตําบลดอนเมย อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ เปน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

องคการบริหารสวนตําบลดอนเมย 
  ๓๔๗.  สภาตําบลนายม อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ เปน 
องคการบริหารสวนตําบลนายม 
  ๓๔๘.  สภาตําบลนาแต อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ เปน 
องคการบริหารสวนตําบลนาแต 
  ๓๔๙.  สภาตําบลโคกกลาง อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ เปนองคการ 
บริหารสวนตําบลโคกกลาง 
  ๓๕๐.  สภาตําบลโนนงาม อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ เปน 
องคการบริหารสวนตําบลโนนงาม 
  ใหองคการบริหารสวนตําบลดังกลาว มีเขตตามเขตตําบลตามกฎหมายวาดวย 
ลักษณะปกครองทองที่ที่อยูนอกเขตหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น และกรณีที่มีพื้นที่ตําบล 
ตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่อยูทั้งในและนอกเขตหนวยการบริหารราชการสวน 
ทองถ่ิน ใหหมายความถึงเฉพาะพื้นที่ที่อยูนอกเขตหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น กรณีที่ม ี
ปญหาเกี่ยวกับแนวเขตขององคการบริหารสวนตําบลใด ใหประธานกรรมการบริหารองคการ
บริหาร 
สวนตําบล นายอําเภอ ผูวาราชการจังหวัด และหัวหนาฝายบริหารของราชการบริหารสวนทองถิ่น
ท่ี 
เกี่ยวของรวมกันวินิจฉัย 
  ท้ังน้ี ใหประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวัน นับแต 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
     ประกาศ ณ วันที ่๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
                      ชําน ิ ศักดิเศรษฐ 
        รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ รักษาราชการแทน 
            รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
[รก.๒๕๔๒/พ๘๒ง/๓/๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๒] 
 
       ชไมพร/แกไข 
       ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๕ 
       (A+B) 
 
 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
 
 


