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ระเบียบกรมการจัดหางาน 
วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตการทํางานของคนตางดาว 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   

 
เพ่ือใหการพิจารณาอนญุาตการทํางานของคนตางดาวตามมาตรา ๗ และมาตรา 

๘ แหงพระราชบัญญตัิการทาํงานของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๒๑ เปนไปโดยรอบคอบตรงตาม
เจตนารมณของกฎหมายสมควรกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาอนญุาตการทํางานของคนตางดาว 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญตัิระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบบั
ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ อธิบดีกรมการจัดหางานจึงวางระเบยีบไว ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมการจัดหางาน วาดวยหลักเกณฑการ

พิจารณาอนญุาตการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๔๗” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิก 
(๑) ระเบียบกรมการจัดหางาน วาดวยหลักเกณฑและเง่ือนไขในการพิจารณา

อนุญาตการทาํงานของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๒) ระเบียบกรมการจัดหางาน วาดวยหลักเกณฑและเง่ือนไขในการพิจารณา

อนุญาตการทาํงานของคนตางดาว (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๓) ระเบียบกรมการจัดหางาน วาดวยหลักเกณฑและเง่ือนไขในการพิจารณา

อนุญาตการทาํงานของคนตางดาว (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 
ขอ ๔  การออกใบอนญุาตใหกับคนตางดาวตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ ให

พิจารณาอนญุาตตามความจาํเปนและความเหมาะสมโดยคํานึงถึง 
(๑) ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรดานการเมือง ศาสนา เศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การปกปองมิใหคนตางดาวเขามาแยงอาชีพที่คนไทยมีความรูความสามารถ

ที่จะทําได และมีจํานวนเพียงพอตอความตองการของตลาดแรงงานภายในราชอาณาจักร 
(๓) ประโยชนจากการอนญุาตใหคนตางดาวทํางานในตาํแหนงงานนั้นกอใหเกิด

การนําเงินตราตางประเทศเขามาลงทุนหรือใชจายในประเทศเปนจาํนวนมาก กอใหเกิดการจาง
งานคนไทยจาํนวนมาก หรือเปนตาํแหนงที่ตองใชความรูความชํานาญในวิทยาการสมัยใหมที่เปน
ประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และมีการถายทอดใหคนไทย 

                                                 
๑ รก.๒๕๔๗/พ๑๒๔ง/๕๐/๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ 
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(๔) การพัฒนาทักษะฝมือที่คนไทยจะไดรับจากการที่คนตางดาวซึ่งไดรับ
อนุญาตใหทาํงานไดถายทอดความรู ความเขาใจ วิธีการ รายละเอียดที่เก่ียวของของเครื่องจักร 
เครื่องมือ และความรูความชํานาญในวิทยาการสมัยใหมใหแกคนไทยในงานนั้น 

(๕) หลักมนุษยธรรม 
 
ขอ ๕  การพิจารณาออกใบอนุญาตตามขอ ๔ ใหอนญุาตไดตามหลักเกณฑ

ดังตอไปนี ้
(๑) คนตางดาวเขามาปฏิบตัิงานในสถาบนัการเงินในการกํากับดูแลของธนาคาร

แหงประเทศไทยหรือกระทรวงการคลัง หรือหนวยงานของรัฐซึ่งกํากับดูแลสถาบันการเงิน โดยมี
หนังสือรับรองจากธนาคารแหงประเทศไทย หรือกระทรวงการคลังหรือหนวยงานของรัฐซึ่งกํากับ
ดูแลสถาบันการเงิน ใหอนญุาตตามจํานวนที่กําหนดไวในหนังสือรับรอง 

(๒) คนตางดาวตามที่มีหนงัสือรับรองจากราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค 
ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชนตามกฎหมายวาดวยองคการมหาชน ที่
เก่ียวของซึ่งระบุช่ือตําแหนงงาน และระยะเวลาการทํางานของคนตางดาวนัน้ 

(๓) คนตางดาวทํางานกับนายจางที่มีขนาดการลงทุนจากทุนจดทะเบยีนชําระ
แลวไมต่าํกวาสองลานบาท โดยทุกๆ สองลานบาทใหอนุญาตไดหนึ่งคน หรือนายจางจดทะเบียน
นิตบิุคคลในตางประเทศและเขามาดาํเนนิธุรกิจในประเทศไทยที่มีขนาดของการลงทุนจากเงินที่
นําเขาจากตางประเทศไมต่ํากวาสามลานบาทโดยทุกๆ สามลานบาทใหอนุญาตไดหนึง่คน หรือ
สถานประกอบการที่จดทะเบียนนติิบคุคลในตางประเทศและเขามาดําเนนิธุรกิจในประเทศไทย
กอนวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่ไมมีหลักฐานการนําเงินเขามาจากตางประเทศใหพิจารณา
จากขนาดของการลงทุนจากจํานวนเงนิคงเหลือตามที่ปรากฏในรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีของ
ธนาคารยอนหลังหกเดือน จํานวนตั้งแตสามลานบาทขึน้ไป โดยทุกๆ สามลานบาทใหอนุญาตได
หนึ่งคน เวนแตคนตางดาวมีคูสมรสเปนคนไทยซึ่งจดทะเบียนสมรสโดยถูกตองตามกฎหมายและ
อยูกินรวมกันฉันทสามีภรรยาโดยเปดเผย ขนาดของการลงทุนตามทีกํ่าหนดไวใหลดลงกึ่งหนึ่ง 
ทั้งนี้ใหอนุญาตไดไมเกินสิบคนเวนแตการพิจารณาอนญุาตตามความเหมาะสมในกรณีหนึ่งกรณี
ใดดังตอไปนี ้

(ก) ทํางานกบันายจางที่ไดชําระภาษีเงินไดใหแกรัฐในรอบปที่ผานมาไมนอยกวา
สามลานบาท 

(ข) ทํางานกบันายจางที่ดาํเนินธุรกิจสงออกสินคาไปตางประเทศและนําเงินตรา
ตางประเทศเขาประเทศไมนอยกวาสามสิบลานบาทขึ้นไปในปทีผ่านมา 

(ค) ทํางานกบันายจางที่ดาํเนินธุรกิจทองเท่ียว ซึ่งนําชาวตางประเทศเขามา
ทองเที่ยวในประเทศไทย ไมนอยกวาหาพันคนในรอบปที่ผานมา 

(ง) ทํางานกบันายจางที่มีการจางงานคนไทยไมนอยกวาหนึ่งรอยคน 
(๔) คนตางดาวทํางานกับนายจางที่มีขนาดของการลงทุนจากทุนจดทะเบียน

ชําระแลวไมต่าํกวาสองลานบาท หรือนายจางจดทะเบียนนิตบิุคคลในตางประเทศและเขามา



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ดําเนนิธุรกิจในประเทศไทยที่มีขนาดของการลงทุนจากเงินที่นําเขามาจากตางประเทศไมต่ํากวา
สามลานบาท ในลักษณะหนึง่ลักษณะใดดงัตอไปนี้มิใหนําขอจํากัดในเรื่องจํานวนคนตางดาวตาม
ความในขอ ๕ (๓) มาใชบังคับ 

(ก) คนตางดาวทํางานที่ใชเทคโนโลยีซึ่งคนไทยยังทําไมไดหรือมีจํานวนไม
เพียงพอตอความตองการของตลาดแรงงานภายในประเทศ โดยใหมกีารถายทอดใหแกคนไทย
อยางนอยสองคน ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

(ข) คนตางดาวทํางานโดยใชความรูความชํานาญเฉพาะทางเพื่อใหงานสําเร็จ
ภายใตโครงการที่มีระยะเวลาแนนอน 

(ค) คนตางดาวทํางานในกจิการบันเทิง มหรสพ ดนตรี ซึ่งมีลักษณะการจางงาน
เปนครั้งคราวมีระยะเวลากําหนดไวแนนอน 

(๕) คนตางดาวทํางานในมลูนิธิ สมาคม หรือองคการอื่นที่มีวัตถุประสงคไม
แสวงหากําไรในทางเศรษฐกจิหรือเปนประโยชนตอสังคมโดยสวนรวม มิใหนาํหลักเกณฑในขอ ๕ 
(๓) มาใชบังคับ 

(๖) คนตางดาวที่เขามาประจําสํานักงานผูแทนนติิบคุคลตางประเทศในธุรกิจ
การคาระหวางประเทศ ซึ่งเขามาใหคําแนะนําในดานตางๆ เก่ียวกับสินคาของสํานักงานใหญที่
จําหนายแกตัวแทนจําหนายหรือผูใชสินคา การเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ เก่ียวกบัสินคาหรือ
บริการใหมของสํานักงานใหญ และการรายงานความเคลื่อนไหวทางธรุกิจในประเทศไทยให
สํานักงานใหญทราบใหอนญุาตไดไมเกินสองคน คนตางดาวที่เขามาหาแหลงจัดซือ้สินคาหรือ
บริการในประเทศไทยใหสํานักงานใหญ การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพและปริมาณของสินคา
ที่สํานักงานใหญซื้อหรือจางผลิตในประเทศไทยใหอนุญาตไดไมเกินหาคน เวนแตสํานักงานผูแทน
นั้นสามารถหาแหลงจัดซื้อสินคาหรือบริการในประเทศไทยใหสํานักงานใหญ และสํานักงานใหญ
ไดส่ังซื้อสินคาหรือบริการจากผูผลิตในประเทศไทยมีมูลคาการสั่งซื้อสินคาหรือบริการในรอบปที่
ผานมาไมนอยกวาหนึ่งรอยลานบาท 

(๗) คนตางดาวที่เขามาประจําสํานักงานภมูิภาคของนติบิุคคลทีต่ั้งข้ึนตาม
กฎหมายของตางประเทศและเขาไปดําเนนิธุรกิจในประเทศอื่น เพ่ือใหบริการในดานตางๆ ไดแก 
การติดตอประสานงานและการกํากับการดําเนนิงานของสาขาหรือบริษัทในเครือที่ตั้งอยูในภูมิภาค
เดียวกันแทนสํานักงานใหญ การใหคําปรึกษาหรือบริการในการจัดการฝกอบรมและพัฒนาบคุคล 
การจัดการดานการเงินการควบคุม การตลาดและวางแผนสงเสริมการขาย การพัฒนาผลติภณัฑ 
และการวิจัยและพัฒนาโดยไมมีรายไดจากการใหบริการนั้นและไมมีอํานาจรับคาํส่ังซื้อหรือเสนอ
ขายหรือเจรจาทําธุรกิจกับบคุคลหรือนิตบิคุคลในประเทศที่เขาไปตั้ง ทั้งนี้โดยไดรับเงินคาใชจาย
ในสํานักงานจากสํานักงานใหญเทานัน้ใหอนุญาตไดไมเกินหาคน เวนแตสํานักงานภูมิภาคนัน้นาํ
เงินเขามาใชจายในประเทศไทยในรอบปที่ผานมาไมนอยกวาสิบลานบาท 

 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๖  การพิจารณาออกใบอนุญาตตามขอ ๔ ใหกับคนตางดาวซึ่งขออนุญาต
ทํางานกบันายจางที่เปนบุคคลธรรมดาซึ่งมใิชนายจางที่มีลักษณะตามขอ ๕ ใหอนญุาตไดตาม
หลักเกณฑ ดงัตอไปนี ้

(๑) คนตางดาวทํางานกับนายจางที่มีรายไดจากการประกอบกิจการในรอบปที่
ผานมาหรือปปจจุบนัทุกๆ เจ็ดแสนบาทใหอนุญาตไดหนึ่งคน ทั้งนี้ไมเกินสามคน 

(๒) คนตางดาวทํางานกับนายจางที่ไดชําระภาษีเงินไดใหแกรัฐในรอบปที่ผานมา
ทุกๆ หาหมื่นบาทใหอนุญาตไดหนึ่งคน ทั้งนี้ไมเกินสามคน 

(๓) คนตางดาวทํางานกับนายจางที่มีการจางลูกจางคนไทยทุกส่ีคนใหอนุญาตได
หนึ่งคน ทั้งนีไ้มเกินสามคน 

หลักเกณฑตามความในวรรคหนึ่งใหลดลงกึ่งหนึ่งในกรณีที่คนตางดาวผูขอ
ใบอนญุาตมีคูสมรสเปนคนไทยซึ่งจดทะเบยีนสมรสโดยถูกตองตามกฎหมายและอยูกินรวมกัน
ฉันทสามีภรรยาโดยเปดเผย 

 
ขอ ๗  การพจิารณาออกใบอนุญาตตามขอ ๔ ใหกับคนตางดาวซึ่งขออนุญาต

ทํางานใหบริการทางกฎหมายหรืออรรถคดี ใหอนุญาตไดตามจํานวนที่คูกรณีตกลงกันในงาน
ดังตอไปนี ้ 

(๑) งานปฏบิตัิหนาที่อนุญาโตตุลาการ 
(๒) งานวาตางแกตางในชั้นอนุญาโตตุลาการ ถากฎหมายซึ่งใชบังคบัแกขอ

พิพาทที่พิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการนั้นมิใชกฎหมายไทย หรือเปนกรณีที่ไมตองขอบังคับคําช้ี
ขาดของอนุญาโตตุลาการนัน้ในราชอาณาจักรไทย 

 
ขอ ๘  การพิจารณาอนญุาตนอกเหนือจากกรณีหรือหลักเกณฑที่กําหนดไวใน

ระเบียบนี้ ใหเปนอํานาจของอธิบด ี
 
ขอ ๙  บรรดาคําขอที่เจาหนาที่ไดรับไวกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคบั ใหปฏิบัติ

ตามระเบียบกรมการจัดหางาน วาดวยหลกัเกณฑและเง่ือนไขในการพจิารณาอนญุาตการทํางาน
ของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ระเบียบกรมการจัดหางาน วา
ดวยหลักเกณฑและเง่ือนไขในการพิจารณาอนุญาตการทํางานของคนตางดาว (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ และระเบียบกรมการจัดหางาน วาดวยหลักเกณฑ
และเง่ือนไขในการพิจารณาอนุญาตการทาํงานของคนตางดาว (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ 
๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 
ขอ ๑๐  ใหอธบิดีกรมการจดัหางานเปนผูรักษาการตามระเบียบนี ้
 

ใหไว ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
จุฑาธวัช  อินทรสุขศรี 
อธิบดีกรมการจัดหางาน 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พรพิมล/พิมพ 
๑๙ เม.ย. ๔๘ 

สุนันทา/พุทธพัท/ตรวจ 
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 

A+B 

 
 


