
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
วาดวยการรับเงิน การจายเงนิ การเก็บรักษาเงิน และการบริหารกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 

(ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   
 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนา
ฝมือแรงงาน วาดวยการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการบริหารกองทุนพัฒนาฝมือ
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ วรรคสี่ และมาตรา ๓๙ (๓) แหง

พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนา
ฝมือแรงงานโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 

วาดวยการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการบริหารกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน (ฉบบั
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑” 

 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  บรรดาระเบียบ ขอบังคับ และคําส่ังอ่ืนใด ที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ให

ใชระเบียบนี้แทน 
 
ขอ ๔  ใหยกเลิกความในขอ ๘ แหงระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนา

ฝมือแรงงาน วาดวยการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการบริหารกองทุนพัฒนาฝมือ
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ ๘  คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินกองทุนไมเกินรอยละหาของเงินกองทุนใน
แตละป เพ่ือเปนคาใชจายในการบริหารกองทุน โดยใหกรมพัฒนาฝมือแรงงานจัดทําประมาณการ
รายรับรายจายประจําป เสนอคณะกรรมการใหความเห็นชอบ” 

 
ขอ ๕  ใหยกเลิกความในขอ ๙ แหงระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนา

ฝมือแรงงาน วาดวยการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการบริหารกองทุนพัฒนาฝมือ
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ ๙  การรับเงินของกองทุนใหรับได ดังตอไปนี้ 
(๑) เปนเงินสด หรือเช็ค หรือตั๋วแลกเงิน หรือธนาณัต ิ

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๘๗ ง/หนา ๑๐/๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) รับเงินสดผานธนาคาร 
(๓) โดยวิธีอ่ืนตามที่กรมพัฒนาฝมือแรงงานกําหนด โดยความเห็นชอบของ

กระทรวงการคลัง 
การรับเงินสดผานธนาคาร ใหผูชําระเงินสงสําเนาหลักฐานที่มีรายละเอียด

เก่ียวกับการชําระเงินดังกลาวใหแกกองทุนโดยเร็ว 
หากผูชําระเงินไมปฏิบัติตามวรรคสอง ใหถือวาผูกูยืมเงินยังไมไดชําระเงิน

ดังกลาว” 
 
ขอ ๖  ใหยกเลิกความในขอ ๑๐ แหงระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนา

ฝมือแรงงานวาดวยการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการบริหารกองทุนพัฒนาฝมือ
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ ๑๐  เช็คที่จะรับทุกกรณีตองมีลักษณะและเงื่อนไขดังนี้ 
(๑) เปนเช็คของธนาคารและตองมิใชเช็คโอนสลักหลัง 
(๒) เปนเช็คมีรายการครบถวนตามมาตรา ๙๘๘ แหงประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย 
(๓) เปนเช็คที่ออกในวันที่นําเช็คนั้นมาชําระหรือเปนเช็คที่ลงวันที่กอนรับชําระ

ไมเกินเจ็ดวัน 
(๔) เปนเช็คขีดครอม 
กรณีเงินสมทบ หรือเงินที่มีผูบริจาคใหกองทุนหรือลูกหนี้ตามมาตรา ๒๘ (๑) 

หรือ (๒) แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ ส่ังจายเงินแก 
“เงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานบัญชีที่ ๒” สําหรับผูที่มีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานคร หรือ 
“เงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด....บัญชีที่ ๒” สําหรับผูที่มีภูมิลําเนาในเขตจังหวัดอื่น และ
ขีดคําวา “หรือผูถือ” ออก 

กรณีลูกหนี้เดิม ส่ังจายเงินแก “เงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานบัญชีที่ ๔” 
สําหรับผูที่มีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานคร หรือ “เงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด.... 
บัญชีที่ ๔” สําหรับผูที่มีภูมิลําเนาในเขตจังหวัดอื่น และขีดคําวา “หรือผูถือ” ออก” 

 
ขอ ๗  ใหยกเลิกความในขอ ๑๓ แหงระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนา

ฝมือแรงงานวาดวยการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการบริหารกองทุนพัฒนาฝมือ
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ ๑๓  การจายเงินเปนเช็ค ใหกระทําดังนี้ 
(๑) การจายเงินเปนเช็คจากบัญชี “เงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานบัญชีที่ ๒ 

บัญชีที่ ๓ และบัญชีที่ ๔” ตองมีผูลงลายมือช่ือในเช็ครวมกันสองฝาย ฝายละหนึ่งคน คืออธิบดี
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน หรือรองอธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน ฝายหนึ่ง กับผูอํานวยการสํานัก
พัฒนามาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงาน หรือผูอํานวยการกองสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 



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 
 

หรือขาราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ ๗ ที่ปฏิบัติราชการในกรมพัฒนา
ฝมือแรงงานอีกฝายหนึ่ง 

(๒) การสั่งจายเงินเปนเช็คจากบัญชี “เงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด..
บัญชีที่ ๒ บัญชีที่ ๓ และบัญชีที่ ๔” ตองมีผูลงลายมือช่ือในเช็ครวมกันสองฝาย ฝายละหนึ่งคน 
คือผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค หรือผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด 
หรือขาราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติราชการในสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค..หรือศูนยพัฒนา
ฝมือแรงงานจังหวัด.. ผูซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ ๗ ฝายหนึ่งกับขาราชการพลเรือนสามัญ
ที่ปฏิบัติราชการในสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค..หรือศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด..ซึ่งดํารง
ตําแหนงไมต่ํากวาระดับ ๔ อีกฝายหนึ่ง” 

 
ขอ ๘  ใหยกเลิกความในขอ ๑๗ ขอ ๑๘ ขอ ๑๙ และขอ ๒๐ แหงระเบียบ

คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานวาดวยการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการบริหารกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ ๑๗  ใหกรมพัฒนาฝมือแรงงานจัดทําบัญชีและรายงานการเงินของกองทุน
พัฒนาฝมือแรงงานใหสอดคลองกับมาตรฐานการจัดทําบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกําหนด 
โดยสามารถพิจารณากําหนดใหสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค... ศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน
จังหวัด... และศูนยพัฒนาฝมือแรงงานกรุงเทพมหานคร จัดทําบัญชีและรายงานการเงินให
สอดคลองกับหลักการและนโยบายบัญชีที่กรมพัฒนาฝมือกําหนด 

การปดบัญชี ใหกระทําปละครั้งโดยถือปงบประมาณเปนรอบปบัญชี และให
จัดทํางบการเงินพรอมรายละเอียดประกอบสงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบภายใน 
๖๐ วัน นับตั้งแตวันสิ้นงวดบัญชี เมื่อสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบรับรองแลว ใหสง
งบการเงินดังกลาวใหกรมบัญชีกลางเพ่ือทราบตอไป 

เพ่ือประโยชนในการจัดทํางบการเงินในภาพรวมของแผนดิน ใหกรมพัฒนาฝมือ
แรงงานจัดสงขอมูลทางบัญชีของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานเขาสูระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
จุฑาธวัช  อินทรสุขศรี 
ปลัดกระทรวงแรงงาน 

ประธานคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 



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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผูจดัทํา 
๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ 

 


