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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว�าด�วยเงินอุดหนุนขององค กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   

 
โดยท่ีเป+นการสมควรกําหนดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยเงินอุดหนุนของ

องค กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห�งพระราชบัญญัติองค การ

บริหารส�วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห�งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แห�งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว�ดังนี้ 

 
ข�อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว�า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยเงินอุดหนุนของ

องค กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙” 
 
ข�อ ๒๑  ระเบียบนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป+น

ต�นไป 
 
ข�อ ๓  ในระเบียบนี้ 
“เงินอุดหนุน” หมายความว�า เงินท่ีองค กรปกครองส�วนท�องถ่ินต้ังงบประมาณ

อุดหนุน ให�แก�หน�วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือให�ดําเนินการตามภารกิจท่ีอยู�ในอํานาจหน�าท่ีของ
องค กรปกครองส�วนท�องถ่ินตามกฎหมาย 

“องค กรปกครองส�วนท�องถ่ิน” หมายความว�า องค การบริหารส�วนจังหวัด เทศบาล 
และองค การบริหารส�วนตําบล 

“หน�วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน” หมายความว�า 
(๑) องค กรปกครองส�วนท�องถ่ิน และองค กรปกครองส�วนท�องถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมาย

จัดต้ัง 
(๒) ส�วนราชการ ได�แก� ส�วนราชการตามกฎหมายว�าด�วยระเบียบบริหารราชการ

แผ�นดิน 
(๓) รัฐวิสาหกิจ ได�แก� การไฟฟFา และการประปา 
(๔) องค กรประชาชน ได�แก� องค กรซ่ึงเป+นการรวมของประชาชนท่ีจัดต้ังโดยถูกต�อง

ตามกฎหมายระเบียบหรือข�อบังคับของหน�วยงานของรัฐ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย
และมีการดําเนินการอย�างต�อเนื่องมาแล�วไม�น�อยกว�าหนึ่งปH 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๑๒๓ ง/หน�า ๔/๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๕) องค กรการกุศล ได�แก� องค กรทางศาสนา หรือองค กรซ่ึงมีวัตถุประสงค หลักเพ่ือ
ดําเนินงานการกุศลหรือบําเพ็ญสาธารณประโยชน มิใช�การมุ�งแสวงหากําไรท่ีจัดต้ังโดยถูกต�องตาม
กฎหมาย หรือระเบียบ หรือข�อบังคับของหน�วยงานของรัฐ 

 
ข�อ ๔  องค กรปกครองส�วนท�องถ่ินอาจต้ังงบประมาณให�เงินอุดหนุนหน�วยงานท่ี

ขอรับเงินอุดหนุนได�ภายใต�หลักเกณฑ ดังนี้ 
(๑) โครงการท่ีจะให�เงินอุดหนุนต�องเป+นภารกิจท่ีอยู�ในอํานาจหน�าท่ีขององค กร

ปกครองส�วนท�องถ่ินผู�ให�เงินอุดหนุนตามกฎหมาย และต�องไม�มีลักษณะเป+นเงินทุนหมุนเวียน 
(๒) ประชาชนในเขตองค กรปกครองส�วนท�องถ่ินผู�ให�เงินอุดหนุนต�องได�รับประโยชน 

จากโครงการท่ีจะให�เงินอุดหนุน 
(๓) องค กรปกครองส�วนท�องถ่ินต�องให�ความสําคัญกับโครงการอันเป+นภารกิจหลัก

ตามแผนพัฒนาท�องถ่ินท่ีจะต�องดําเนินการเอง และสถานะทางการคลังก�อนท่ีจะพิจารณาให�เงิน
อุดหนุน 

(๔) องค กรปกครองส�วนท�องถ่ินใดเห็นสมควรให�เงินอุดหนุนแก�หน�วยงานท่ีขอรับเงิน
อุดหนุนให�นําโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน�วยงานดังกล�าวบรรจุไว�ในแผนพัฒนาท�องถ่ิน และต้ัง
งบประมาณไว�ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ�ายประจําปHหรืองบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม 
ห�ามจ�ายจากเงินสะสมทุนสํารองเงินสะสม หรือเงินกู� 

 
ข�อ ๕  องค กรปกครองส�วนท�องถ่ินอาจต้ังงบประมาณให�เงินอุดหนุนหน�วยงานท่ี

ขอรับเงินอุดหนุนได�ไม�เกินอัตราส�วนของรายได�จริงในปHงบประมาณท่ีผ�านมาโดยไม�รวมเงินอุดหนุนท่ี
รัฐจัดสรรให� ดังนี้ 

(๑) องค การบริหารส�วนจังหวัด  ไม�เกินร�อยละสิบ 
(๒) เทศบาลนคร  ไม�เกินร�อยละสอง 
(๓) เทศบาลเมืองและเทศบาลตําบล  ไม�เกินร�อยละสาม 
(๔) องค การบริหารส�วนตําบล  ไม�เกินร�อยละห�า 
กรณีองค กรปกครองส�วนท�องถ่ินใดจะต้ังงบประมาณให�เงินอุดหนุนเกินอัตราตาม

วรรคหนึ่ง ให�ขออนุมัติจากผู�ว�าราชการจังหวัดเป+นรายกรณีก�อนการต้ังงบประมาณ โดยส�วนท่ีเกิน
จะต�องไม�เกินหนึ่งเท�าของอัตราส�วนตามวรรคหนึ่ง และให�ระบุเหตุผลความจําเป+นและประโยชน ท่ี
ประชาชนจะได�รับเพ่ือประกอบการพิจารณา 

 
ข�อ ๖  กรณีท่ีเป+นภารกิจเฉพาะของรัฐวิสาหกิจซ่ึงองค กรปกครองส�วนท�องถ่ินไม�

สามารถดําเนินการตามอํานาจหน�าท่ีได� องค กรปกครองส�วนท�องถ่ินอาจร�องขอให�รัฐวิสาหกิจ
ดําเนินการตามโครงการท่ีอยู�ในภารกิจดังกล�าวแทนองค กรปกครองส�วนท�องถ่ิน โดยแจ�งให�
รัฐวิสาหกิจจัดทําประมาณการค�าใช�จ�ายส�งให�องค กรปกครองส�วนท�องถ่ิน และให�องค กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินดําเนินการตามข�อ ๔ โดยถือว�าประมาณการค�าใช�จ�ายดังกล�าวเป+นการเสนอโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนตามข�อ ๘ (๑)  ท้ังนี้ ไม�นําเงินอุดหนุนดังกล�าวมานับรวมคํานวณอยู�ในอัตราส�วนตามข�อ ๕ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ข�อ ๗  กรณีองค กรปกครองส�วนท�องถ่ินต้ังงบประมาณให�เงินอุดหนุนหน�วยงานท่ี
ขอรับเงินอุดหนุนโดยใช�เงินอุดหนุนท่ีได�รับในลักษณะท่ีกําหนดให�องค กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
ดําเนินการไว�เป+นการเฉพาะตามกฎหมายว�าด�วยการกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�
องค กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ให�องค กรปกครองส�วนท�องถ่ินดําเนินการตามนั้น โดยให�แจ�งหน�วยงานท่ี
ขอรับเงินอุดหนุนเสนอโครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนดังกล�าวโดยไม�ต�องมีเงินงบประมาณในส�วนของ
ตนเองร�วมสมทบเพ่ือใช�จ�ายในการดําเนินการโครงการท่ีขอรับเงินอุดหนุน  ท้ังนี้ ไม�นําเงินอุดหนุน
ดังกล�าวมานับรวมคํานวณอยู�ในอัตราส�วนตามข�อ ๕ 

 
ข�อ ๘  หน�วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนจากองค กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะต�อง

ดําเนินการภายใต�หลักเกณฑ ดังนี้ 
(๑) เสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนซ่ึงต�องเป+นภารกิจท่ีอยู�ในอํานาจหน�าท่ีของ

หน�วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือข�อบังคับ โดยแสดงเหตุผลความ
จําเป+นและรายละเอียดของกิจกรรมในโครงการดังกล�าว 

(๒) หน�วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนซ่ึงเป+นองค กรปกครองส�วนท�องถ่ินและส�วน
ราชการ ยกเว�นกรณีตามข�อ ๗ ต�องมีงบประมาณในส�วนของตนเองร�วมสมทบเพ่ือใช�จ�ายในการ
ดําเนินการโครงการขอรับเงินอุดหนุน 

 
ข�อ ๙  เม่ืองบประมาณรายจ�ายประจําปHหรืองบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม มีผลใช�

บังคับแล�วให�องค กรปกครองส�วนท�องถ่ินแจ�งหน�วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนทราบ โดยให�แจ�งห�าม
ดําเนินการหรือก�อหนี้ผูกพันก�อนท่ีจะได�รับเงินอุดหนุนไปพร�อมกัน 

ก�อนท่ีองค กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะเบิกจ�ายเงินอุดหนุนให�แก�หน�วยงานท่ีขอรับเงิน
อุดหนุนให�องค กรปกครองส�วนท�องถ่ินจัดทําบันทึกข�อตกลงกับหัวหน�าหน�วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน 
สําหรับองค กรประชาชนและองค กรการกุศลให�จัดทําบันทึกข�อตกลงกับผู�แทนของหน�วยงานท่ีขอรับ
เงินอุดหนุนดังกล�าวไม�น�อยกว�าสามคน  ท้ังนี้ ตามแบบท่ีปลัดกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 
ข�อ ๑๐  ให�องค กรปกครองส�วนท�องถ่ินตรวจสอบสถานะการเงินและการคลังของ

ตน หากมีรายได�เพียงพอ จึงจะพิจารณาให�เงินอุดหนุนแก�หน�วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนได� โดยให�
เบิกจ�ายจากงบประมาณรายจ�ายประจําปHหรืองบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติมท่ีตั้งไว�ในหมวดเงินอุดหนุน 

 
ข�อ ๑๑  การเบิกจ�ายเงินขององค กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีให�เงินอุดหนุนให�เป+นไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการรับเงิน การเบิกจ�ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 

 
ข�อ ๑๒  ให�องค กรปกครองส�วนท�องถ่ินผู�ให�เงินอุดหนุนติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินการโครงการของหน�วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนให�เป+นไปตามหลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติท่ีกําหนด
ไว�ในระเบียบนี้ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ข�อ ๑๓  องค กรปกครองส�วนท�องถ่ินใดต้ังงบประมาณให�เ งินอุดหนุนไว� ใน
งบประมาณรายจ�ายประจําปHหรืองบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม และได�เบิกจ�ายเงินไปแล�วก�อนวันท่ี
ระเบียบนี้มีผลใช�บังคับโดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนมาก ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๔ 
ลงวันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๕๓ เรื่อง การต้ังงบประมาณรายจ�ายและการใช�งบประมาณ หมวดเงิน
อุดหนุนขององค กรปกครองส�วนท�องถ่ินหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๙๑๖ ลง
วันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓ เรื่อง แนวทางการต้ังงบประมาณรายจ�ายหมวดเงินอุดหนุนเพ่ิมเติม และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๖๙๗ ลงวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง การเบิก
จ�ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนเพ่ือสนับสนุนกีฬาให�ถือว�าเป+นการให�เงินอุดหนุนขององค กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินตามระเบียบนี้ 

สํ าหรับกรณี ท่ียั ง มิ ได� มีการเ บิกจ�ายเ งิน ให�ปฏิ บั ติตามหนังสือสั่ งการของ
กระทรวงมหาดไทยดังกล�าวต�อไปจนกว�าจะแล�วเสร็จ 

 
ข�อ ๑๔  ให�ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจตีความ

วินิจฉัยปSญหา กําหนดหลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติเพ่ือดําเนินการให�เป+นไปตามระเบียบนี้ 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
พลเอก อนุพงษ   เผ�าจินดา 

รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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