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กฎกระทรวง 
การจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ การโอนสิทธิและการรับโอนสิทธิ 

โดยทางมรดกในพันธ์ุพืชใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๐๑ 

   
 

อาศัย อํานาจตามความในมาตรา  ๔  มาตรา  ๓๒  และมาตรา  ๓๕  แห่ ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์ุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ในกฎกระทรวงนี้ 
“ผู้ทรงสิทธิ” หมายความว่า ผู้ทรงสิทธิในพันธ์ุพืชใหม่ 
“หนังสือสําคัญ” หมายความว่า หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ 
“สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในพันธ์ุพืชใหม่” หมายความว่า ความตกลงที่ผู้ทรงสิทธิ

ตามมาตรา ๓๒ อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิตามมาตรา ๓๓ ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนโดยมีกําหนด
ระยะเวลา  ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือข้อตกลงในเรื่องอื่นใดด้วยหรือไม่ก็ตาม 

“สัญญาโอนสิทธิในพันธ์ุพืชใหม่” หมายความว่า ความตกลงที่ผู้ทรงสิทธิตามมาตรา 
๓๒ โอนสิทธิตามมาตรา ๓๓ ให้บุคคลอื่นทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน  ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนด้วย
หรือไม่ก็ตาม 

 
ข้อ ๒  ในการขอจดทะเบียนการอนุญาตให้บุคคลอ่ืนใช้สิทธิในพันธ์ุพืชใหม่ ให้ผู้ทรง

สิทธิย่ืนคําขอตามแบบพิมพ์ที่อธิบดีกําหนด พร้อมแนบหนังสือสําคัญและสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิใน
พันธ์ุพืชใหม่ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กรม
วิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
ข้อ ๓  ในการขอจดทะเบียนการโอนสิทธิในพันธ์ุพืชใหม่ ให้ผู้ทรงสิทธิย่ืนคําขอตาม

แบบพิมพ์ที่อธิบดีกําหนด พร้อมแนบหนังสือสําคัญและสัญญาโอนสิทธิในพันธ์ุพืชใหม่ต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กรมวิชาการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 

 
ข้อ ๔  ในการขอจดทะเบียนการรับโอนสิทธิในพันธ์ุพืชใหม่โดยทางมรดก ให้ทายาท

ของผู้ทรงสิทธิย่ืนคําขอตามแบบพิมพ์ที่อธิบดีกําหนด พร้อมแนบหนังสือสําคัญและหลักฐานเกี่ยวกับ
การรับมรดกตามประกาศกรมวิชาการเกษตรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือส่งโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๖๕ ก/หน้า ๑/๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
ข้อ ๕  ในการยื่นคําขอตามข้อ ๒ ข้อ ๓ หรือข้อ ๔ ที่กระทําโดยผู้รับมอบอํานาจให้

แนบสําเนาหนังสือมอบอํานาจ สําเนาบัตรประจําตัวของผู้มอบอํานาจ และสําเนาบัตรประจําตัวของ
ผู้รับมอบอํานาจมาพร้อมกันด้วย 

 
ข้อ ๖  บรรดาเอกสารที่จะต้องส่งตามกฎกระทรวงนี้ หากเป็นภาษาต่างประเทศ 

จะต้องมีคําแปลเป็นภาษาไทย โดยผู้ย่ืนคําขอและผู้แปลต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องทุกหน้า 
 
ข้อ ๗  ในกรณีที่การมอบอํานาจได้กระทําในต่างประเทศ หนังสือมอบอํานาจต้องมี

คํารับรองของเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งกฎหมายของประเทศนั้นกําหนดให้เป็นผู้มีอํานาจรับรอง หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยซึ่งประจําอยู่ในประเทศนั้น 

ในกรณีที่การมอบอํานาจได้กระทําในประเทศไทยโดยผู้มอบอํานาจมิได้มีถิ่นที่อยู่ใน
ประเทศไทยต้องส่งสําเนาหรือภาพถ่ายหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ช่ัวคราว หรือ
หลักฐานอื่นที่แสดงว่าในขณะมอบอํานาจ ผู้นั้นได้เข้ามาในประเทศไทยจริง 

 
ข้อ ๘  ในการพิจารณาคําขอตามข้อ ๒ หรือข้อ ๓ ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าคํา

ขอรายใดมีข้อความไม่ถูกต้องหรือมีหลักฐานไม่ครบถ้วนตามข้อ ๒ หรือข้อ ๓ และข้อ ๖ หรือข้อ ๗ 
ให้แจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอแก้ไขหรือส่งเอกสารหรือสิ่งใดเพิ่มเติมหรือจะเรียกผู้ย่ืนคําขอหรือผู้รับมอบอํานาจ
มาให้ถ้อยคําเพิ่มเติมก็ได้ 

ถ้าผู้ย่ืนคําขอหรือผู้รับมอบอํานาจไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
วรรคหนึ่งภายในกําหนดเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ถือว่าละ
ทิ้งคําขอจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิในพันธ์ุพืชใหม่ หรือการโอนสิทธิในพันธ์ุพืชใหม่ เว้นแต่ใน
กรณีที่มีเหตุจําเป็นอธิบดีอาจขยายกําหนดเวลาดังกล่าวให้ตามท่ีเห็นสมควร 

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาคําขอและหลักฐานต่าง ๆ เห็นว่าถูกต้องและ
ครบถ้วนแล้ว ให้เสนอรายงานการตรวจสอบคําขอต่ออธิบดี 

 
ข้อ ๙  ในกรณีที่อธิบดีพิจารณาเห็นว่าคําขอจดทะเบียนที่พนักงานเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบแล้วตามข้อ ๘ มีข้อความถูกต้องและหลักฐานต่าง ๆ ครบถ้วนตามข้อ ๒ หรือข้อ ๓ และข้อ 
๖ หรือข้อ ๗ ให้มีคําสั่งรับจดทะเบียน แต่ถ้าอธิบดีพิจารณาเห็นว่าคําขอหรือหลักฐานต่าง ๆ ไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้มีคําสั่งไม่รับจดทะเบียน 

เมื่ออธิบดีมีคําสั่งรับจดทะเบียนตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกการ
จดทะเบียนดังกล่าวลงในทะเบียนและหนังสือสําคัญ และให้แจ้งคําสั่งของอธิบดีที่รับจดทะเบียนให้ผู้
ย่ืนคําขอทราบแล้วส่งหนังสือสําคัญพร้อมทั้งหลักฐานอื่น ๆ นั้นคืนให้แก่ผู้ย่ืนคําขอโดยไม่ชักช้า 

ในกรณีที่อธิบดีมีคําสั่งไม่รับจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้ง
คําสั่งของอธิบดีที่ไม่รับจดทะเบียนให้ผู้ย่ืนคําขอทราบ แล้วส่งหนังสือสําคัญนั้นคืนให้แก่ผู้ย่ืนคําขอโดย
ไม่ชักช้า 

 



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 
 
 

ข้อ ๑๐  ในการพิจารณาคําขอตามข้อ ๔ ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่า คําขอรายใดมี
ข้อความไม่ถูกต้องหรือมีหลักฐานไม่ครบถ้วน ให้แจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอแก้ไขหรือส่งเอกสารหรือสิ่งใด
เพิ่มเติมหรือจะเรียกผู้ย่ืนคําขอหรือผู้รับมอบอํานาจมาให้ถ้อยคําเพิ่มเติมก็ได้ 

ถ้าผู้ย่ืนคําขอหรือผู้รับมอบอํานาจไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
วรรคหนึ่งภายในกําหนดเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้คืน
หนังสือสําคัญพร้อมทั้งหลักฐานแก่ผู้ย่ืนคําขอโดยไม่ชักช้า 

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาคําขอและหลักฐานต่าง ๆ เห็นว่าถูกต้องและ
ครบถ้วนแล้วให้เสนอรายงานการตรวจสอบคําขอต่ออธิบดี 

 
ข้อ ๑๑  ในกรณีที่อธิบดีพิจารณาเห็นว่าคําขอจดทะเบียนที่พนักงานเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบแล้วตามข้อ ๑๐ มีข้อความถูกต้องและหลักฐานต่าง ๆ ครบถ้วนตามข้อ ๔ ข้อ ๖ หรือข้อ ๗ 
ให้มีคําสั่งรับจดทะเบียน แต่ถ้าอธิบดีพิจารณาเห็นว่าคําขอหรือหลักฐานต่าง ๆ ไม่ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วน ให้มีคําสั่งเรียกให้ทายาทของผู้ทรงสิทธิหรือผู้รับมอบอํานาจแก้ไขหรือให้ย่ืนหลักฐาน
เพิ่มเติม 

เมื่ออธิบดีมีคําสั่งรับจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกการจด
ทะเบียนดังกล่าวลงในทะเบียนและหนังสือสําคัญ และให้แจ้งคําสั่งของอธิบดีที่รับจดทะเบียนให้ผู้ย่ืน
คําขอทราบแล้วส่งหนังสือสําคัญนั้นคืนให้แก่ผู้ย่ืนคําขอโดยไม่ชักช้า 

ในกรณีที่อธิบดีมีคําสั่งไม่รับจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้ง
คําสั่งของอธิบดีที่ไม่รับจดทะเบียนให้ผู้ย่ืนคําขอทราบ แล้วส่งหนังสือสําคัญพร้อมทั้งหลักฐานนั้นคืน
ให้แก่ผู้ย่ืนคําขอโดยไม่ชักช้า 

 
 

ให้ไว้ ณ วันที ่๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ธีระ  สูตะบุตร 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 



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 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยท่ีมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๕ แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์ุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้การอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิในพันธ์ุพืช
ใหม่การโอนสิทธิในพันธ์ุพืชใหม่ต้องทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง และการจดทะเบียนการรับโอนสิทธิในพันธ์ุ
พืชใหม่โดยทางมรดกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิชชุตา/ผู้จัดทํา 
๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
 
 

 
 


