
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

(ฉะบับชั่วคราว) แกไขเพิม่เติม 
(ฉะบับที ่๒) พ.ศ. ๒๔๙๑ 

   
 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัวภมูิพลอดุลยเดช 
คณะอภิรัฐมนตรี ในหนาที่คณะผูสําเร็จราชการแทนพระองค 

รังสิต กรมขุนชัยนาทนเรนทร 
อลงกฏ 
ธานนีิวัต 
มานวราชเสวี 
อดุลเดชจรัส 

ใหไว ณ วันที ่๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๑ 
เปนปที ่๓ ในรัชชกาลปจจุบนั 

 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉะบบั

ช่ัวคราว) ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พุทธศกัราช ๒๔๙๐ ใหมีบทบญัญตัิบังคบัไวใหไดมีรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยฉะบบัถาวรภายในเวลาอันสมควร  และใหการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนี้
อีกทั้งการพิจารณารางรัฐธรรมนูญฉะบบัถาวรไดกระทาํโดยรัฐสภาประชุมรวมกัน 
 

พระมหากษัตริยโดยความเห็นชอบของรัฐสภา จึงมีพระบรมราชโองการใหตรา
รัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมขึ้นไว  ดั่งตอไปนี ้

 
มาตรา ๑  รัฐธรรมนูญนี้เรียกวา “รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉะบบั

ช่ัวคราว) แกไขเพิ่มเติม (ฉะบับที ่๒) พ.ศ. ๒๔๙๑” 
 
มาตรา ๒  รัฐธรรมนูญนี้ใหบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 

มาตรา ๓  ใหเพ่ิมความตอไปนี้ตอจากอนมุาตรา  (๗)  แหงมาตรา ๗๐ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย (ฉะบบัชั่วคราว) ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พุทธศกัราช ๒๔๙๐ 
เปนอนุมาตรา (๘) (๙) (๑๐) และ (๑๑) ตามลําดับ 

“(๘) การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามความในมาตรา ๙๓ 
(๙) การเลือกตั้งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตามความในมาตรา ๙๕ ทว ิ
(๑๐) การกําหนดขอบังคบัวาดวยวิธีการสมัครรับเลือกตัง้และวิธีการเลอืกตั้ง

สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตามความในมาตรา ๙๕ จัตวา 
(๑๑) การปรึกษารางรัฐธรรมนูญตามความในมาตรา ๙๕ ฉ” 



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 
 

 
มาตรา ๔  ใหยกเลิกความในมาตรา ๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

(ฉะบบัชั่วคราว) ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๙๐ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๘๗  ภายใตบังคับมาตรา ๕๖ มาตรา ๗๔ และมาตรา ๙๕ สัปต  บท  

กฎหมายพระราชหัตถเลขาและพระบรมราชโองการใดอันเกี่ยวกับราชการแผนดินตองมีรัฐมนตรี
คนหนึ่งลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ” 
 

มาตรา ๕  ใหเพ่ิมความตอไปนี้ตอจากมาตรา ๙๕ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชัว่คราว) ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๙๐ เปนมาตรา ๙๕ 
ทว ิมาตรา ๙๕ ตรี มาตรา ๙๕ จัตวา มาตรา ๙๕ เบ็ญจ มาตรา ๙๕ ฉ มาตรา ๙๕ สัปต  และ
มาตรา ๙๕ อัฎฐ  ตามลําดบั 

“มาตรา ๙๕  ทว ิใหมีสภาข้ึนสภาหนึ่งเรียกวา “สภารางรัฐธรรมนูญ” 
ประกอบดวยสมาชิกซึ่งรัฐสภาเลือกตั้งจากสมาชิกวุฒิสภา ๑๐ คน จากสมาชิกสภาผูแทน ๑๐ คน 
และจากผูสมคัรรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ๔ ประเภท ตามที่กําหนดไวในมาตรา 
๙๕ ตรี ประเภทละ ๕ คน 

การเลือกตั้งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญใหกระทําในสมยัประชุมของรัฐสภา สมัย
แรกภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนตามบทฉะเพาะกาลแหงรัฐธรรมนูญนี ้

มาตรา ๙๕ ตร ี ผูที่มิใชสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนและมคีณุสมบัตดิัง
กําหนดไวในประเภทใดประเภทหนึ่งตอไปนี ้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญ 

ประเภท ๑  ผูมีคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนตามบท
ฉะเพาะกาลแหงรัฐธรรมนูญนี ้

ประเภท ๒  ผูมีคุณสมบัตดิงักลาวในประเภท ๑ และเปนผูดาํรงหรือเคยดํารง
ตําแหนงปลัดกระทรวงหรืออธิบดีหรือเทียบเทา 

ประเภท ๓  ผูมีคุณสมบัตดิงักลาวในประเภท ๑ และเคยเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร หรือสมาชิกสภาผูแทน หรือสมาชิกพฤฒสภา หรือดํารงหรือเคยดํารงตาํแหนงรัฐมนตรี 

ประเภท ๔  ผูมีคุณสมบัตดิงักลาวในประเภท ๑ และเปนผูสําเร็จการศึกษาไดรับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

ผูสมัครจะสมคัรไดแตเพียงประเภทเดียว และผูมีสิทธิสมัครในประเภท ๒ 
ประเภท ๓ หรือประเภท ๔ จะสมัครในประเภท ๑ มิได 

มาตรา ๙๕ จตัวา  วิธีการในการสมัครรับเลือกตั้งและวิธีการเลือกตัง้สมาชิกสภา
รางรัฐธรรมนูญ ใหเปนไปตามขอบังคับซึง่รัฐสภากําหนด 

สมาชิกภาพของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญสุดสิ้นลงเมือ่ตายหรือลาออกเทานั้น 
และมิใหมีการเลือกตั้งสมาชิกข้ึนแทน 

มาตรา ๙๕ เบญ็จ  ใหสภารางรัฐธรรมนูญมีหนาที่รางรัฐธรรมนูญฉะบบัถาวรให
แลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วันนบัแตวนัที่ไดทาํการเลือกตั้งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้น 



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 
 

เมื่อไดรางรัฐธรรมนูญขึ้นเสร็จตามความในวรรคกอนแลว ใหสภารางรัฐธรรมนูญ
สงรางรัฐธรรมนูญนัน้ไปยังรัฐสภาโดยไมชักชา และเมื่อรัฐสภาไดลงมตติามความในมาตรา ๙๕ ฉ 
แลว ใหสภาพของสภารางรัฐธรรมนูญนั้นสุดสิ้นลง 

มาตรา ๙๕ ฉ ใหรัฐสภาปรึกษารางรัฐธรรมนูญซึ่งสภารางรัฐธรรมนูญสงมาตาม
ความในมาตรากอน และลงมติวาจะใหนาํข้ึนทูลเกลาฯ ถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระ
ปรมาภไิธยพระราชทานใหใชเปนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยหรือไม 

สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญมีสิทธิไปชี้แจงประกอบรางรัฐธรรมนูญนั้นในที่ประชุม
ได 

รางรัฐธรรมนูญซึ่งสภารางรัฐธรรมนูญไดรางข้ึนและสงมายังรัฐสภาแลวนั้นจะมี
การแกไขเพิ่มเติมประการใดมิได 

การลงมติตามความในวรรคแรก ใหใชวิธีเรียกชื่อสมาชิกลงคะแนนเปนรายตัว 
และมิใหกระทาํในวนัเดียวกนักับวันทีป่รึกษา 

มาตรา ๙๕ สัปต  ถารัฐสภาโดยคะแนนเสียงเกินกวาก่ึงจํานวนสมาชิกของทั้งสอง
สภาลงมตใิหนํารางรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภไิธย
พระราชทานใหใชเปนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแลว ก็ใหประธานวุฒิสภาดําเนนิการ
ตอไปตามมตนิั้นและเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

มาตรา ๙๕ อัฎฐ  ในกรณีทีรั่ฐสภาลงมติไมใหนํารางรัฐธรรมนูญขึ้นทลูเกลาฯ 
ถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภไิธยพระราชทานใหใชเปนรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยก็ด ีหรือในกรณีที่พระมหากษตัริยไมทรงลงพระปรมาภไิธยพระราชทานใหใช
ภายในกําหนด ๑๘๐ วัน นับแตวนัที่ไดนาํข้ึนทูลเกลาฯ ถวายก็ด ีใหมีสภารางรัฐธรรมนูญเพื่อราง
รัฐธรรมนูญขึ้นใหมและดําเนินการตอไปตามบทบญัญตัิแหงรัฐธรรมนูญนี้จนกวารัฐสภาจะลงมติ
ใหนําข้ึนทูลเกลาฯ ถวายพระมหากษตัริยทรงลงพระปรมาภไิธยพระราชทานใหใชเปนรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยสืบไป” 
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ควง อภัยวงศ 
นายกรัฐมนตร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๔๙๑ รก. ตอนที่ ๗ เลม ๖๕ 



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 
 

 


