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กฎกระทรวง 
ฉบับที ่40 (พ.ศ. 2537) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 

--------------- 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (10) แหงพระราชบัญญัติ 
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
ควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
  ขอ 1 ในกฎกระทรวงนี ้
  "บริเวณที่ 1" หมายความวา พื้นที่ในบริเวณที่ดานเหนือจดเขตถนนสายวัดญาณ 
สังวรารามวรมหาวิหาร - บานซากแงว ฟากใต เขตถนนสายวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร -  
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 331 ฟากใต แนวเขตที่วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร และเขตถนน 
สุขุมวิท - วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร - บานซากแงว ฟากใต ดานตะวันออกจดเขตถนนรอบ 
เขาชีโอน ฟากตะวันตก และเสนตรงที่ลากเชื่อมระหวางจุดที่แนวเขตถนนรอบเขาชีโอนตัดกับแนว 
เสนขนานระยะ 300 เมตรกับศูนยกลางถนนสุขุมวิท กม.161 - หนองจับเตา - ถนนยุทธศาสตร  
ฟากเหนือ กับจุดท่ีแนวเขตถนนรอบเขาชีจรรยตัดกับแนวเสนขนานระยะ 800 เมตร กับศูนย
กลาง 
ถนนสุขุมวิท กม. 161 - หนองจับเตา - ถนนยุทธศาสตร ฟากใต ดานใตจดเขตถนนรอบเขาชี
จรรย  
ฟากตะวันตก และแนวเขตเขาชีจรรย ดานตะวันตกจดเสนตรงที่ลากเชื่อมระหวางจุดที่แนวเขต
ถนน 
สายวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร - บานซากแงวตัดกับแนวเขตถนนสุขุมวิท - วัดญาณสังวรา
ราม 
วรมหาวิหาร - บานซากแงว กับจุดที่แนวเขตเขาชีจรรยตัดกับแนวเขตถนนสาธารณะ 
  "บริเวณที่ 2" หมายความวา 
  พ้ืนท่ีในบริเวณท่ีวัดจากเขตทางท้ังสองขางของถนนสุขุมวิท - วัดญาณสังวราราม 
วรมหาวิหาร - บานซากแงว ออกไปขางละ 300 เมตร โดยเร่ิมจากเขตทางหลวงแผนดินหมาย
เลข 3  
ฟากตะวันออกไปทางทิศตะวันอออกจนจดเขตทางหลวงแผนดินหมายเลข 331 ฟากตะวันตก 
เวนแต 
พื้นที่ในบริเวณที ่1 และพื้นที่ในบริเวณที่วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร 
  พ้ืนท่ีในบริเวณท่ีวัดจากเขตทางท้ังสองขางของถนนสุขุมวิท กม. 161 -  
หนองจับเตา - ถนนยุทธศาสตร ออกไปขางละ 300 เมตร โดยเร่ิมจากเขตทางหลวงแผนดิน



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หมายเลข 3  
ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกจนจดเขตทางหลวงแผนดินหมายเลข 331 ฟากตะวันตก เวน
แต 
พื้นที่ในบริเวณที ่1 และพื้นที่ในบริเวณเขาชีจรรย 
  "บริเวณที่ 3" หมายความวา 
  พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ 2 ดานทิศเหนือของถนนสุขุมวิท -  
วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร - บานซากแงว ออกไปอีก 500 เมตร โดยเริ่มจากเขตทางรถไฟ 
สายตะวันออก ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกจนจดเขตทางหลวงแผนดินหมายเลข 331  
เวนแตพื้นที่ในบริเวณที่ 1 และพื้นที่ในบริเวณที่วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร 
  พื้นที่ในบริเวณที่อยูระหวางบริเวณที่ 2 ซึ่งอยูดานทิศตะวันตกของบริเวณที่ 1  
โดยเร่ิมจากเขตทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกจนจดแนวเขต 
บริเวณที่ 1 ดานตะวันตก 
  พื้นที่ในบริเวณที่อยูระหวางบริเวณที่ 2 ซึ่งอยูดานทิศตะวันออกของบริเวณที ่1  
โดยเริ่มจากแนวเขตบริเวณที่ 1 ดานตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกจนจดแนวเขตทางหลวงแผน
ดิน 
หมายเลข 331 ฟากตะวันตก 
  พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ 2 ดานทิศใตของถนนสุขุมวิท กม. 161 
-  
หนองจับเตา - ถนนยุทธศาสตร ออกไปอีก 500 เมตร โดยเริ่มจากเขตทางรถไฟสายตะวันออก  
ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกจนจดเขตทางหลวงแผนดินหมายเลข 331 ฟากตะวันตก เวน
แต 
พื้นที่ในบริเวณที ่1 และพื้นที่ในบริเวณเขาชีจรรย 
  ท้ังน้ี ตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี ้
  ขอ 2 ใหกําหนดพ้ืนท่ีบางสวนในทองท่ีอําเภอบางละมุง และอําเภอสัตหีบ 
จังหวัด 
ชลบุร ีภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี้ เปนบริเวณหามกอสรางอาคารชนิด
และ 
ประเภทดังตอไปนี ้
  (ก) ภายในบริเวณที่ 1 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคารใด ๆ เวนแตอาคาร 
อยูอาศัยประเภทบานเด่ียวท่ีมีความสูงไมเกิน 8 เมตร โดยอาคารแตละหลังตั้งหางกันไมนอยกวา  
4 เมตร หางเขตท่ีดินของผูอ่ืนไมนอยกวา 2 เมตร และมีที่วางโดยรอบอาคารไมนอยกวา 75 ของ 
ที่ดินที่ขออนุญาตกอสรางอาคารนั้น 
  (ข) ภายในบริเวณที่ 2 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร ดังตอไปนี ้
  (1) ตลาดท่ีมีพ้ืนท่ีเกิน 100 ตารางเมตร 
  (2) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการปองกันภยันอันตรายอันเกิดแตการเลน 



   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    

มหรสพ 
  (3) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
  (4) ฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
  (5) โรงซอม สราง หรือบริการยวดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตทุกชนิด 
  (6) อาคารเล่ียงสัตวทุกชนิดท่ีมีพ้ืนท่ีทุกช้ันในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวม
กัน 
เกิน 20 ตารางเมตร 
  (7) อาคารท่ีมีความสูงเกิน 12 เมตร 
  (8) หอถังนํ้าท่ีมีความสูงเกิน 15 เมตร 
  (9) คลังสินคาท่ีมีพ้ืนท่ีเกิน 100 ตารางเมตร 
  (10) อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน 1,000 ตารางเมตร 
  (11) โรงงานท่ีใชเคร่ืองจักรท่ีมีกําลังรวมต้ังแตหาแรงมา หรือเทียบเทาข้ึนไป
หรอื 
ท่ีใชคนงานต้ังแตสิบคนข้ึนไป 
  (12) สถานที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อการจําหนายขาย และสถานีบริการน้ํามัน 
เชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง 
  (13) สถานที่บรรจุกาซและสถานที่เก็บกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซ 
ปโตรเลียมเหลว 
  (14) โรงฆาสัตว 
  (ค) ภายในบริเวณที่ 3 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร ดังตอไปนี ้
  (1) อาคารตาม (ข) (3) (4) (7) (8) (11) (12) (13) และ (14) 
  (2) อาคารเล้ียงสัตวทุกชนิดท่ีมีพ้ืนท่ีทุกช้ันในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวม
กัน 
เกิน 100 ตารางเมตร 
  (3) คลังสินคาท่ีมีพ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร 
  การวัดความสูงใหวัดจากระดับพื้นดินถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคาร 
  ขอ 3 ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามขอ 2 หามมิใหบุคคลใดดัดแปลงหรือ 
เปลี่ยนแปลงการใชอาคารใด ๆ ใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนด 
ในขอ 2 
  ขอ 4 กฎกระทรวงนี้มิใหใชบังคับแกการกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลง 
การใชอาคาร ดังตอไปนี ้
  (1) อาคารของทางราชการ 
  (2) อาคารขององคการของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่ใชในกิจการขององคการ 
หรือใชเพื่อสาธารณประโยชน 
  (3) เขื่อน สะพาน อุโมงค ทางหรือทอระบายน้ํา รั้ว กําแพง ประตูและสระวาย



   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    

น้ํา 
  ขอ 5 อาคารที่มีอยูแลวในพื้นที่ที่กําหนดไวตามขอ 2 กอนหรือในวันที่กฎ
กระทรวงนี้ 
ใชบังคับ ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี ้แตหามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช
อาคาร 
ดังกลาวใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ 2 
  ขอ 6 อาคารที่ไดรับใบอนุญาตหรือใบรับแจงการกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียน 
การใชตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย เฉพาะวาดวย 
กิจการนั้นกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และยังกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชไมแลว
เสร็จ  
ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี ้แตจะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจง 
ใหเปนการขัดตอกฎกระทรวงนี้ไมได 
 
    ใหไว ณ วันที ่4 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 
               พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 
      รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
+---------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------+ 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ เนื่องจากไดมีการประกาศกระทรวง 
มหาดไทย เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบาง 
ประเภท ในทองท่ีบางสวนในอําเภอบางละมุง และอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ลงวันท่ี 7 
กรกฎาคม  
พ.ศ. 2536 ซ่ึงมีผลบังคับต้ังแตวันท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 เปนตนมา แตมาตรา 13 วรรค
สอง  
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บัญญัติวา ถาไมมีการออกกฎกระทรวงหรือขอ
บัญญัติ 
ทองถิ่นภายในหนึ่งปนับแตวันที่ประกาศนั้นมีผลใชบังคับ ใหประกาศดังกลาวเปนอันยกเลิก และ 
โดยท่ีสมควรหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทภายใน
บริเวณ 
ดังกลาวตอไป เพื่อประโยชนในดานการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การสถาปตยกรรมและการควบ
คุม 
ความหนาแนนของอาคาร จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
 
 



   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    

 


