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กฎกระทรวง 
(พ.ศ. ๒๔๙๐) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน 
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน 
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออก
กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคล 

   
 

ข้อ ๑  บุคคลใดประสงค์จะทํา ซื้อ มี ใช้ สั่ง หรือนําเข้าซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่อง
กระสุนปืนตามมาตรา ๗ หรือมีอาวุธปืนไว้เพื่อเก็บตามมาตรา ๑๑ หรือมีและใช้ช่ัวคราวซึ่งอาวุธปืน
หรือเครื่องกระสุนปืนตามมาตรา ๑๘ ให้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ ป. ๑ ท้ายกฎนี้ ต่อนาย
ทะเบียนท้องที่ 

ในการออกใบอนุญาตให้สั่ง หรือนําเข้า สําหรับจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี ให้
นายทะเบียนท้องที่พิจารณาเสนอความเห็นและขออนุมัติต่อนายทะเบียนใหญ่ ในจังหวัดอ่ืนให้นาย
ทะเบียนท้องที่พิจารณาเสนอความเห็นและขออนุมัติต่อนายทะเบียนประจําจังหวัด 

ใบอนุญาตให้ทํา ให้ออกตามแบบ ป. ๕ ท้ายกฎนี้ 
ใบอนุญาตให้สั่งหรือนําเข้า ให้ออกตามแบบ ป. ๒ ท้ายกฎนี้ 
ใบอนุญาตให้ซื้อ ให้ออกตามแบบ ป. ๓ ท้ายกฎนี้ 
ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน ใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนไว้เพื่อเก็บ ใบอนุญาตให้มี

และใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนชั่วคราว ให้ออกตามแบบ ป. ๔ ท้ายกฎนี้ 
 
ข้อ ๒  บุคคลใดประสงค์จะขออนุญาตมีอาวุธปืนติดตัว ให้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต

ตามแบบ ป. ๑ ท้ายกฎนี้ต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตตามมาตรา ๒๒ 
ใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว ให้ออกตามแบบ ป. ๑๒ ท้ายกฎนี้ 
 
ข้อ ๓  เครื่องหมายประจําอาวุธปืน ตามมาตรา ๑๐ ให้ทําไว้ที่ส่วนสําคัญของอาวุธ

ปืนเป็นตัวอักษรย่อนามจังหวัดและตัวเลขทะเบียนอาวุธปืน 
 

อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน สําหรับการค้า 
   

 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๔/ตอนที่ ๔๔/ฉบับพิเศษ หน้า ๖/๑๙ กันยายน ๒๔๙๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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ข้อ ๔  บุคคลใดประสงค์จะทํา ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ สั่ง นําเข้า มี 
หรือจําหน่ายซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนสําหรับการค้า ให้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ ป. ๑ 
ท้ายกฎนี้ ต่อนายทะเบียนท้องที่ 

ในการออกใบอนุญาตให้สั่ง หรือนําเข้า ให้นําความในข้อ ๑ วรรค ๒ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

ใบอนุญาตให้ทํา ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ หรือจําหน่ายให้ออกตามแบบ 
ป. ๕ ท้ายกฎนี้ 

ใบอนุญาตให้สั่ง หรือนําเข้า ให้ออกตามแบบ ป. ๒ ท้ายกฎนี้ 
ใบอนุญาตให้มีให้ออกตามแบบ ป. ๓ ท้ายกฎนี้ 
 
ข้อ ๕  การทําเครื่องหมายประจําอาวุธปืนตามมาตรา ๓๒ ให้นําความในข้อ ๓ มาใช้

บังคับโดยอนุโลม 
 
ข้อ ๖  ให้ผู้รับใบอนุญาต ทํา ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ สั่ง นําเข้า มีหรือ

จําหน่ายซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน ทําบัญชีแสดงรายการละเอียดประจําสถานที่ทําการของ
ผู้รับใบอนุญาต และให้ทําบัญชีประจําเดือนส่งนายทะเบียนท้องที่ตามแบบท้ายกฎนี้ คือ 

แบบ ป. ๖ สําหรับรายการละเอียดของอาวุธปืน ซึ่งได้ทํา สั่ง นําเข้า มี หรือจําหน่าย 
ประจําสถานที่ทําการของผู้รับใบอนุญาต 

แบบ ป. ๗ สําหรับรายการละเอียดของเครื่องกระสุนปืน ซึ่งได้ทํา สั่ง นําเข้า มี หรือ
จําหน่ายประจําสถานที่ทําการของผู้รับใบอนุญาต 

แบบ ป. ๘ สําหรับรายการยอดอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนประจําเดือน ส่งนาย
ทะเบียนท้องที่ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป 

แบบ ป. ๙ สําหรับรายการละเอียดของอาวุธปืนซึ่งได้ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยน
ลักษณะ ประจําสถานที่ทําการของผู้รับใบอนุญาต 

แบบ ป. ๑๐ สําหรับรายการยอดอาวุธปืนประจําเดือนซึ่งได้ประกอบ ซ่อมแซม 
เปลี่ยนลักษณะ ส่งนายทะเบียนท้องที่ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป 

 
วัตถุระเบิด 

   
 

ข้อ ๗  บุคคลใดประสงค์จะทํา ซื้อ มี ใช้ สั่ง นําเข้า ค้า หรือจําหน่ายด้วยประการใด 
ๆ ซึ่งวัตถุระเบิด ให้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ ป. ๑๑ ท้ายกฎนี้ ทะเบียนท้องที่ 

ใบอนุญาตให้สั่งหรือนําเข้า ให้ออกตามแบบ ป. ๒ ท้ายกฎนี้ 
ใบอนุญาตให้ทํา ซื้อ มี ใช้ ค้า หรือ จําหน่าย ให้ออกตามแบบ ป. ๕ ท้ายกฎนี้ 
 
ข้อ ๘  ให้ผู้รับใบอนุญาตตามข้อ ๗ ทําบัญชีแสดงรายการละเอียดประจําสถานที่ทํา

การของผู้รับใบอนุญาตและให้ทําบัญชีประจําเดือนส่งนายทะเบียนท้องที่ตามแบบท้ายกฎนี้คือ 
แบบ ป. ๑๓ สําหรับรายการละเอียดวัตถุระเบิดซึ่งได้ทํา ซื้อ มี ใช้ สั่ง นําเข้า ค้า 



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 
 

หรือจําหน่าย ประจําสถานที่ทําการของผู้รับใบอนุญาต 
แบบ ป. ๑๔ สําหรับรายการละเอียดยอดวัตถุระเบิดประจําเดือนส่งนายทะเบียน

ท้องที่ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป 
 

ดอกไม้เพลิง 
   

 
ข้อ ๙  บุคคลใดประสงค์จะทํา สั่ง นําเข้า หรือ ค้า ซึ่งดอกไม้เพลิง ให้ย่ืนคําขอรับ

ใบอนุญาตตามแบบ ป. ๑ ท้ายกฎนี้ ต่อนายทะเบียนท้องที่ 
ใบอนุญาตให้สั่ง หรือนําเข้า ให้ออกตามแบบ ป. ๒ ท้ายกฎนี้ 
ใบอนุญาตให้ทํา หรือค้า ให้ออกตามแบบ ป. ๕ ท้ายกฎนี้ 
 

สิ่งเทียมอาวุธปืน 
   

 
ข้อ ๑๐  บุคคลใดประสงค์จะ สั่ง นําเข้า หรือค้าซึ่งสิ่งเทียมอาวุธปืน ให้ย่ืนคําขอรับ

ใบอนุญาตตามแบบ ป. ๑ ท้ายกฎนี้ต่อนายทะเบียนท้องที่ 
ใบอนุญาตให้สั่ง หรือนําเข้าให้ออกตามแบบ ป. ๒ ท้ายกฎนี้ 
ใบอนุญาตให้ค้า ให้ออกตามแบบ ป. ๕ ท้ายกฎนี้ 
 

การแจ้งการย้ายถิ่นที่อยู่ 
   

 
ข้อ ๑๑  การแจ้งการย้ายถิ่นที่อยู่ตามมาตรา ๖๒ ให้ใช้แบบ ป. ๑ ท้ายกฎนี้ 
เมื่อได้รับการแจ้งการย้ายถิ่นที่อยู่ตามวรรคก่อน ให้นายทะเบียนท้องที่บันทึกลงไว้

ในใบอนุญาตประจําปืนให้ไว้เป็นหลักฐาน 
 

อัตราค่าธรรมเนียม 
   

 
ข้อ ๑๒  อัตราค่าธรรมเนียม ต่าง ๆ ให้เรียกเก็บตามอัตราที่กําหนดไว้ในบัญชีท้าย

กฎนี้ 
 
 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๙ กันยายน ๒๔๙๐ 
ท.  กันทาธรรม 
ลงนามแทน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 



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 
 

[เอกสารแนบท้าย] 
 

๑. อัตราค่าธรรมเนียม 
๒. แบบ ป. ๑ 
๓. ใบอนุญาตให้สั่ง หรือนําเข้า ซึ่ง อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้

เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (แบบ ป. ๒) 
๔. ใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน หรือเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคล ให้มีอาวุธปืน หรือ

เครื่องกระสุนปืนสําหรับการค้า (แบบ ป. ๓) 
๕. ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน ให้มีอาวุธปืนไว้เพื่อเก็บ ให้มีและใช้อาวุธปืนและ

เครื่องกระสุนปืนชั่วคราว (แบบ ป. ๔) 
๖. ใบอนุญาตให้ทํา ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ หรือ จําหน่าย อาวุธปืน 

หรือเครื่องกระสุนปืนสําหรับการค้า ให้ทํา ซื้อ มี ใช้ สั่ง นําเข้า ค้า หรือ จําหน่ายด้วยประการใด ๆ ซึง่
วัตถุระเบิด ให้ ทํา สั่ง นําเข้า หรือค้าซึ่งดอกไม้เพลิง ให้สั่งนําเข้าหรือค้าซึ่งสิ่งเทียมอาวุธ (แบบ ป. ๕) 

๗. บัญชีสําหรับลงรายการละเอียดของ อาวุธปืน ซึ่งได้ ทํา สั่ง นําเข้า มี หรือ
จําหน่ายประจําสถานที่ทําการค้าของ...... ผู้รับใบอนุญาต (แบบ ป. ๖) 

๘. บัญชีสําหรับรายการละเอียดของเครื่องของกระสุนปืน ซึ่งได้ทํา สั่ง นําเข้า มี 
หรือจําหน่าย ประจําสถานที่ทําการค้าของ......... ผู้รับใบอนุญาต (แบบ ป. ๗) 

๙. บัญชีสําหรับรายการยอดอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนของ ......ผู้รับใบอนุญาต 
ประจําเดือน ............. พ.ศ. ............. (แบบ ป. ๘) 

๑๐. บัญชีสําหรับลงรายการละเอียดของ อาวุธปืน ซึ่งได้ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยน
ลักษณะ ประจําสถานที่ทําการของ................ ผู้รับใบอนุญาต (แบบ ป. ๙) 

๑๑. บัญชีสําหรับลงรายการยอดอาวุธปืนซึ่งได้ ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ
ของ ............. ผู้รับใบอนุญาต ประจําเดือน ........ พ.ศ. ............ (แบบ ป. ๑๐) 

๑๒. ใบขออนุญาต ............. วัตถุระเบิด (แบบ ป. ๑๑) 
๑๓. แบบ ป.๑๒ 
๑๔.. บัญชีสําหรับรายการละเอียดวัตถุระเบิดประจําสถานที่ทําการของผู้รับ

ใบอนุญาต (แบบ ป. ๑๓) 
๑๔. แบบ ป. ๑๔ 
 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย) 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณิตา/ผู้จัดทํา 
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

 
พัสสน/ผู้ตรวจ 

๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 


