
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

พระราชบัญญัติ 
คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
------------ 

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที ่๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
เปนปที่ ๕๕ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด 
เกลา ฯ ใหประกาศวา 
 
  โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ 
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 
  พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ 
ของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติ 
ใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
 
  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ 
ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปน้ี 
 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน 
สําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓” 
 
  มาตรา ๒* พระราชบัญญัตินีใ้หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราช 
กิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  *[รก.๒๕๔๓/๑๑๖ก/๑/๖ ธันวาคม ๒๕๔๓] 
 
  มาตรา ๓  ใหยกเลิกบทนิยามคําวา “พนักงาน” ในมาตรา ๔ แหงพระราช 
บัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และใหใช 
ความตอไปนี้แทน 
  ““พนักงาน” หมายความวา พนักงานและลูกจางของรัฐวิสาหกิจ และใหรวม 
ตลอดถึงที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษารัฐวิสาหกิจ เลขานุการ ผูชวยเลขานุการของ 
คณะกรรมการ หรือบุคคลซึ่งดํารงตําแหนงท่ีมีอํานาจหนาท่ีคลายคลึงกัน แตเรียกชื่ออยางอื่น 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -
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ในรัฐวิสาหกิจดวย  ท้ังน้ี ใหใชเฉพาะเพื่อการกําหนดคุณสมบัติมาตรฐานและการพนจากตําแหนง 
เทานั้น” 
 
  มาตรา ๔  ใหเพ่ิมบทนิยามคําวา “ผูบริหาร” ระหวางบทนิยามคําวา 
“กรรมการ”และ “พนักงาน” ในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
  ““ผูบริหาร” หมายความวา ผูวาการ ผูอํานวยการ กรรมการผูจัดการ ผูจัดการ  
หรือบุคคลซึ่งดํารงตําแหนงผูบริหารสูงสุดท่ีมีอํานาจหนาท่ีคลายคลึงกันในรัฐวิสาหกิจนั้น” 
 
  มาตรา ๕  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๘ ทวิ มาตรา ๘ ตร ีมาตรา ๘ จัตวา  
และมาตรา ๘ เบญจ แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนกังาน 
รัฐวิสาหกิจ  พ.ศ. ๒๕๑๘ 
  “มาตรา ๘ ทวิ ใหผูบริหารรัฐวิสาหกิจไมมีฐานะเปนพนักงานของรัฐวิสาหกิจ 
  ในกรณีที่กฎหมายจัดตั้งของรัฐวิสาหกิจใดบัญญัติใหพนักงานเปนเจาพนักงาน 
ตามประมวลกฎหมายอาญา ใหผูบริหารของรัฐวิสาหกิจนั้นเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมาย 
อาญา 
  มาตรา ๘ ตร ี ผูบริหารนอกจากตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 
ตามที่กําหนดไวสําหรับรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ แลว  ยังตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 
ดังตอไปนี้ดวย 
  (๑) มีสัญชาติไทย 
  (๒) สามารถทํางานใหแกรัฐวิสาหกิจนั้นไดเต็มเวลา 
  (๓) ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
  (๔) ไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
  (๕) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ 
สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๖) ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 
เพราะร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
  (๗) ไมเปนผูบริหารหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจอื่น หรือกิจการอื่นที่แสวงหา 
กําไร 
  (๘) ไมเปนขาราชการ  พนักงาน หรือลูกจาง  ซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 
ของราชการสวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
  (๙) ไมเปนขาราชการการเมอืง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา  
สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถิ่น 
  (๑๐) ไมเปนกรรมการหรือท่ีปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ใน 
พรรคการเมือง 



   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    

  (๑๑) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  
หรือบริษัทมหาชนจํากัด เพราะทุจริตตอหนาที่ 
  (๑๒) ไมเปนหรือภายในระยะเวลาสามปกอนวันไดรับแตงตั้ง ไมเคยเปน 
กรรมการหรือผูบริหารหรือผูมีอํานาจในการจัดการหรือมีสวนไดเสียในนิติบุคคลซ่ึงเปน 
ผูรับสัมปทาน ผูรวมทุน หรือมีประโยชนไดเสียเกี่ยวของกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น เวนแต 
การเปนประธานกรรมการ หรือกรรมการในนิติบุคคลดังกลาวโดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจ 
นั้น 
  มาตรา ๘  จัตวา ในการจางและแตงตั้งผูบริหารของรัฐวิสาหกิจแหงใด ใหมี 
คณะกรรมการคณะหนึ่งซ่ึงมีจํานวนหาคน ประกอบดวยปลัดกระทรวงการคลัง เลขาธิการ 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ปลัดกระทรวงเจาสังกัดของ 
รัฐวิสาหกิจนั้น ผูแทนจากคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธหนึ่งคน และผูแทนของ 
คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้นหนึ่งคน เพื่อทําหนาที่คัดเลือกคณะกรรมการสรรหา 
  ใหมีคณะกรรมการสรรหาจํานวนหาคน และตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ 
ตองหามตามมาตรา ๘ ตร ี(๑) (๓) (๔) (๕) (๖) (๑๑) และ (๑๒) 
  ใหคณะกรรมการสรรหาทําหนาที่สรรหาบุคคลที่มีความรู ความสามารถและ 
ประสบการณเหมาะสมที่จะเปนผูบริหารของรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ 
ตองหามตามมาตรา ๘ ตร ี(๑) (๓) (๔) (๕) (๖) (๙) (๑๐) (๑๑) และ (๑๒) นอกจากนี ้
จะตองไมเปนกรรมการรัฐวิสาหกิจแหงนั้น และมีอายุไมเกินหกสิบปบริบูรณในวันยื่นใบสมัคร 
เพื่อเสนอใหผูมีอํานาจพิจารณาแตงตั้งทําสัญญาจางและแตงตั้งเปนผูบริหารของรัฐวิสาหกิจนั้น   
ท้ังน้ี โดยอาจจะเสนอชื่อผูมีความเหมาะสมมากกวาหนึ่งชื่อก็ได 
  การจางผูบริหารตามวรรคสาม ใหมีระยะเวลาคราวละไมเกินสี่ป เมื่อครบ 
กําหนดเวลาตามสัญญาจางแลว และผูบริหารมีอายุไมเกินหกสิบปบริบูรณ ผูบริหารสามารถเขารับ 
การคัดเลือกเปนผูบริหารของรัฐวิสาหกิจนั้นได แตสัญญาจางจะกระทําไดอีกเพียงคราวเดียว 
  ในการทําสัญญาจางตามวรรคสามและวรรคส่ี ใหประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
หรือกรรมการท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจในกรณีท่ีไมมีประธานกรรมการ 
รัฐวิสาหกิจเปนผูลงนามในสัญญาจาง และใหการจางตามสัญญาดังกลาวไมอยูในบังคับ 
แหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวย 
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ กฎหมายวาดวยประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน 
  สัญญาจางตามวรรคหาอยางนอยตองมีขอกําหนดเกี่ยวกับการดํารงตําแหนง 
เง่ือนไขการทํางาน การพนจากตําแหนง เงื่อนไขการเลิกสัญญาจาง การประเมินผลการทํางาน  
และคาจางหรือผลประโยชนอื่นของผูบริหาร 
  การกําหนดคาจางหรือผลประโยชนอื่น รวมทั้งเง่ือนไขการจางผูบริหารใหเปน 
ไปตามที่คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  
  มาตรา ๘ เบญจ  นอกจากการพนจากตําแหนงตามที่กําหนดไวสําหรับรัฐ 
สาหกิจนั้น ๆ แลว ผูบริหารพนจากตําแหนงเมื่อ 



   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    

  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๘ ตร ี  
  (๔) ขาดการประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเกินสามครั้งติดตอกันโดยไมมี 
เหตุอันสมควร 
  (๕) สัญญาจางส้ินสุดลง 
  (๖) ถูกเลิกสัญญาจาง” 
 
  มาตรา ๖  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติ 
มาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘   และใหใชความตอไปนี้แทน 
  “มาตรา ๑๐  พนักงานของรัฐวิสาหกิจท่ีเปนที่ปรึกษาคณะกรรมการหรือที ่
ปรึกษารัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลซึ่งดํารงตําแหนงท่ีมีอํานาจหนาท่ีคลายคลึงกัน แตเรียกช่ืออยางอ่ืน 
ในรัฐวิสาหกิจ ตองเปนผูมีคุณวุฒิและประสบการณเหมาะสมกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ” 
 
  มาตรา ๗  พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับกับผูวาการ ผูอํานวยการ กรรมการผู 
จัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งดํารงตําแหนงผูบริหารสูงสุดท่ีมีอํานาจหนาท่ีคลายคลึงกัน แตเรียก 
ชื่ออยางอื่นในรัฐวิสาหกิจอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบงัคับ และใหนําบทบัญญัติของพระราช 
บัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ กอนการแกไข 
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับกับผูดํารงตําแหนงดังกลาว 
 
  มาตรา ๘  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญตัินี ้
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
  ชวน หลีกภัย 
 นายกรัฐมนตร ี 
 
 
--------------------------------------- 
หมายเหตุ:-เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี ้คือ โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหผู 
บริหารของรัฐวิสาหกิจไมมีฐานะเปนพนักงาน และใหเปนการจางบริหารโดยทําสัญญาจาง โดย 
กําหนดคาจางหรือผลประโยชนอื่นตามผลงานในการบรหิาร เพ่ือใหรัฐวิสาหกิจมีผูบริหารท่ีมี
ความรูและความสามารถในเชิงธุรกิจอยางแทจริง สมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยคุณสมบัติ
มาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจเพื่อกําหนดใหผูบริหารในทุกรัฐวิสาหกิจไมมี
ฐานะเปนพนักงานแตเปนการจางบริหารโดยทําสัญญาจาง และกําหนดคุณสมบัติและลักษณะ
ตองหามวิธีการสรรหา การจาง การปฏิบัติหนาที่ คาจางหรือผลประโยชนอื่นและการพนจาก



   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    

ตําแหนงของผูบริหาร จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตนิี้ 
       อัมพิกา/แกไข 
       ๒๑/๒/๔๕ 
       A+B (C) 
 
 


