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เป;นป<ท่ี ๒ ในรัชกาลป=จจุบัน 

 
โดยท่ีเป;นการสมควรจัดให�การปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับการลักลอบ

นําข�าวและสินค�าอ่ืนบางอย%างออกทางทะเลได�ผลดียิ่งข้ึน 
 
พระมหากษัตริย6โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา จึงมีพระบรมราชโองการให�

ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว� ดังต%อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญั ตินี้ เรียกว%า “พระราชบัญญั ติให� อํานาจทหารเรือ

ปราบปรามการกระทําความผิดบางอย%างทางทะเล พ.ศ. ๒๔๙๐” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต%วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป;นต�นไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้  คําว%า “เจ�าหน�าท่ีทหารเรือ” หมายความถึง

นายทหารเรือประจําการชั้นสัญญาบัตรซ่ึงดํารงตําแหน%งผู�บังคับการเรือ ผู�บังคับหมู%เรือ ผู�บังคับหมวด
เรือ ผู�บังคับกองเรือ รวมท้ังตําแหน%งอ่ืนท่ีผู�บัญชาการทหารเรือได�ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให�
เทียบเท%ากับตําแหน%งท่ีกล%าวแล�ว และนายทหารเรือประจําการชั้นสัญญาบัตรท่ีผู�บัญชาการทหารเรือ
ได�ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแต%งต้ังข้ึนโดยเฉพาะ 

 
มาตรา ๔๒  เม่ือปรากฏว%ามีการกระทําหรือมีเหตุอันควรสงสัยว%ามีการกระทํา

เก่ียวกับการนําข�าวหรือสินค�าอ่ืนหรือยาเสพติดออกไปนอกหรือเข�ามาในราชอาณาจักร หรือการท่ีคน

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล%ม ๖๔/ตอนท่ี ๖๑/หน�า ๗๓๕/๑๖ ธันวาคม ๒๔๙๐ 
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ต%างด�าวเข�ามาหรือนําคนต%างด�าวเข�ามาในราชอาณาจักร  ท้ังนี้ โดยทางทะเล ทางลําน้ําซ่ึงติดต%อกับ
ต%างประเทศ หรือทางลําน้ําซ่ึงออกไปสู%ทะเลได� หรือทําการประมงทางทะเลอันเป;นความผิดต%อ
กฎหมายว%าด�วยการสํารวจและห�ามกักกันข�าว กฎหมายว%าด�วยการควบคุมเครื่องอุปโภคบริโภคและ
ของอ่ืน ๆ ในภาวะคับขัน กฎหมายว%าด�วยการส%งออกไปนอกและการนําเข�ามาในราชอาณาจักรซ่ึง
สินค�า กฎหมายว%าด�วยแร% กฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด กฎหมายว%าด�วยคนเข�าเมือง หรือกฎหมาย
เก่ียวกับการประมง ให�เจ�าหน�าท่ีทหารเรือมีอํานาจสืบสวนและสอบสวนได� และมีอํานาจทําการหรือ
สั่งให�ทําการเฉพาะหน�าเท%าท่ีจําเป;น ดังต%อไปนี้ 

(๑) ตรวจ ค�น และบังคับผู�ควบคุมเรือและคนประจําเรือให�รื้อหรือขนสิ่งของในเรือ
เพ่ือการตรวจค�น 

(๒) จับเรือ และบังคับผู�ควบคุมเรือและคนประจําเรือให�พ%วงเรือ หรือให�ทําการอ่ืน
เพ่ือให�เรือนั้นไปยังท่ีซ่ึงสะดวกแก%การตรวจค�น การสอบสวน หรือการดําเนินคดี 

(๓) ยึดเรือท่ีจับไว�จนกว%าจะมีคําสั่งเด็ดขาดไม%ฟOองผู�ต�องหา หรือจนกว%าศาลจะมี
คําสั่งเป;นอย%างอ่ืนในกรณีท่ีฟOองผู�ต�องหา 

(๔) จับและควบคุมผู�ต�องหาว%ากระทําความผิดไว�ได�ไม%เกินเจ็ดวัน เม่ือพ�นกําหนดต�อง
ปล%อยหรือส%งตัวให�พนักงานสอบสวนพร�อมด�วยสํานวนการสอบสวนเท%าท่ีทําไว� 

 
มาตรา ๕  เพ่ือปฏิบัติการตามความในมาตรา ๔ ให�เจ�าหน�าท่ีทหารเรือมีอํานาจสั่ง

และบังคับให�ผู�ควบคุมเรือและคนประจําเรือลําท่ีใช�หรือสงสัยว%าใช�ในการกระทําความผิดหรือท่ี
ความผิดเกิดข้ึนหรือสงสัยว%าเกิดข้ึน หยุดเรือหรือนําเรือไปยังท่ีใดท่ีหนึ่ง ถ�าไม%ปฏิบัติตามก็ให�มีอํานาจ
ดําเนินการใด ๆ เพ่ือบังคับให�ปฏิบัติตามหรือเพ่ือนําเรือไปหรือเพ่ือปOองกันการหลบหนี 

การสั่งหรือบังคับให�หยุดเรือหรือให�นําเรือไปยังท่ีใดท่ีหนึ่งตามความในวรรคก%อน 
อาจทําโดยใช�อาณัติสัญญาณอย%างใดอย%างหนึ่งหรือหลายอย%างก็ได� แต%อาณัติสัญญาณที่จะใช�นั้น 
ผู�บัญชาการทหารเรือต�องประกาศกําหนดไว�ในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๖  นอกจากอํานาจท่ีให�ไว�ตามมาตรา ๔ ให�เจ�าหน�าท่ีทหารเรือมีอํานาจ

เช%นเดียวกับพนักงานฝQายปกครองหรือตํารวจชั้นผู�ใหญ%ตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 

 
มาตรา ๗  ในกรณีท่ีเจ�าหน�าท่ีทหารเรือทําการสอบสวนตามมาตรา ๔ ให�เจ�าหน�าท่ี

ทหารเรือมีอํานาจและหน�าท่ีเช%นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 
มาตรา ๘  การแย�งคําสั่งไม%ฟOองของพนักงานอัยการตามความในประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา ในกรณีท่ีเจ�าหน�าท่ีทหารเรือเป;นผู�ส%งสํานวนและมีความเห็นควรสั่งฟOองไปยัง
พนักงานอัยการนั้น ให�ผู�บัญชาการทหารเรือเป;นผู�ใช�อํานาจของอธิบดีกรมตํารวจหรือข�าหลวงประจํา
จังหวัด แล�วแต%กรณี 

 
                                                                                                                                            

๒ มาตรา ๔ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตใิห�อํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิด
บางอย%างทางทะเล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
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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 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๙  ในกรณี ท่ีเจ�าหน�าท่ีทหารเรือส%งตัวผู�ต�องหาให�พนักงานสอบสวน
ดําเนินการตามอํานาจหน�าท่ีต%อไป มิให�ถือว%าการควบคุมตัวผู�ต�องหาซ่ึงได�กระทํามาก%อนท่ีพนักงาน
สอบสวนได�รับตัวผู�ต�องหานั้น เป;นการควบคุมของพนักงานสอบสวน 

 
มาตรา ๑๐   ให� รั ฐมนตรีว% าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว% าการ

กระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

ผู�รับสนองพระบรมราชโองการ 
ควง  อภัยวงศ6 
นายกรัฐมนตรี 



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 

 

 

       
พระราชบัญญัติให�อํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิดบางอย%างทางทะเล (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๒๒๓ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีกฎหมายว%าด�วยการให�อํานาจ
ทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิดบางอย%างทางทะเลท่ีใช�อยู%ในป=จจุบันให�อํานาจทหารเรือ
ปราบปรามการลักลอบนําข�าวหรือสินค�าอ่ืนออกทางทะเลเท%านั้น จึงไม%สามารถปราบปรามการ
ลักลอบนําข�าวหรือสินค�าอ่ืนบางอย%างออกตามทางลําน้ํา สมควรขยายอํานาจทหารเรือออกไป เพ่ือให�
มีอํานาจปราบปรามการลักลอบการนําข�าวหรือสินค�าอ่ืนออกทางลําน้ําท่ีติดต%อกับต%างประเทศ และ
ทางลําน้ําท่ีออกสู%ทะเลได�ด�วย  จึงจําเป;นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 
พระราชบัญญัติให�อํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิดบางอย%างทางทะเล (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๒๕๔ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปรากฏว%ามีการนําข�าวหรือ
สินค�าอ่ืนเข�ามา หรือการท่ีคนต%างด�าวเข�ามาหรือนําคนต%างด�าวเข�ามาในราชอาณาจักรโดยทางทะเล
มากข้ึน เม่ือเจ�าหน�าท่ีทหารเรือตรวจพบก็ไม%มีอํานาจท่ีจะปราบปราม เพราะกฎหมายว%าด�วยการให�
อํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิดบางอย%างทางทะเลท่ีใช�อยู%ในป=จจุบันให�อํานาจ
เจ�าหน�าท่ีทหารเรือปราบปรามเฉพาะการลักลอบนําข�าวหรือสินค�าอ่ืนบางอย%างออกทางทะเลหรือทาง
ลําน้ําเท%านั้น หากปล%อยให�เหตุการณ6ยังคงเป;นอยู%เช%นนี้ก็จะกระทบกระเทือนต%อความม่ันคงและความ
ปลอดภัยของประเทศ สมควรให�อํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับการนําข�าว
หรือสินค�าอ่ืนเข�ามาหรือการท่ีคนต%างด�าวเข�ามาหรือนําคนต%างด�าวเข�ามาในราชอาณาจักรโดยทาง
ทะเลหรือทางลําน้ําด�วย  จึงจําเป;นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติให�อํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิดบางอย%างทางทะเล (ฉบับท่ี ๔) 
พ.ศ. ๒๕๓๔๕ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปรากฏว%าในป=จจุบันมีการ
ลักลอบนําเข�ามาในหรือส%งออกไปนอกราชอาณาจักรซ่ึงยาเสพติดโดยทางทะเลและทางลําน้ําซ่ึงติดต%อ
กับต%างประเทศ หรือทางลําน้ําซ่ึงออกไปสู%ทะเลได�และมีการลักลอบทําการประมงทางทะเลอยู%เสมอ 
เจ�าหน�าท่ีทหารเรือตรวจพบก็ไม%มีอํานาจท่ีจะปราบปรามได� เพราะเจ�าหน�าท่ีทหารเรือมิได�เป;น
พนักงานเจ�าหน�าท่ีตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด หรือกฎหมายเก่ียวกับการประมงทางทะเล เม่ือ
เจ�าหน�าท่ีทหารเรือตรวจพบและดําเนินการจับกุม ก็ไม%มีอํานาจควบคุมตัวไว�สอบสวนและยึดเรือไว�ได� 
ต�องนําส%งพนักงานสอบสวนเพ่ือดําเนินการตามกฎหมายโดยทันที สมควรให�อํานาจทหารเรือ

                                                 
๓ ราชกิจจานุเบกษา เล%ม ๙๖/ตอนท่ี พิเศษ/ฉบับพิเศษ หน�า ๓๕/๒๒ เมษายน ๒๕๒๒ 
๔ ราชกิจจานุเบกษา เล%ม ๙๙/ตอนท่ี ๑๐๘/ฉบับพิเศษ หน�า ๒๐/๖ สิงหาคม ๒๕๒๕ 
๕ ราชกิจจานุเบกษา เล%ม ๑๐๘/ตอนท่ี ๒๔๐/ฉบับพิเศษ หน�า ๗๓/๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๔ 



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 

 

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 

 

 

ปราบปรามการกระทําความผิดต%อกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดและกฎหมายเก่ียวกับการประมงทาง
ทะเลได�  จึงจําเป;นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ณัฐพร/แก�ไข 
วศิน/ตรวจ 

๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
 

สุทธนา/ปรับปรุง 
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

วิชพงษ6/ตรวจ 
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

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 

 

 

 


