
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งผลิตพืชควบคุม 

เพื่อส่งออกไปยังสหภาพยุโรป 
พ.ศ. ๒๕๕๒๑ 

   
 

ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและ
ออกใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการส่งออกพืชควบคุมไปยังสหภาพยุโรป พ.ศ.๒๕๕๒ กําหนดให้
พืชควบคุมที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรปต้องมาจากแหล่งผลิตพืชที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรม
วิชาการเกษตร อาศัยอํานาจตามความในประกาศดังกล่าว อธิบดีกรมวิชาการเกษตรจึงกําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งผลิตพืชควบคุมเพื่อส่งออกไปยังสหภาพ
ยุโรปไว้ดังนี้ 

 
ข้อ ๑  บุคคลใดประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งผลิตพืชควบคุมให้ย่ืนคําขอตาม

แบบ พ.ก. ๑๔ แนบท้ายประกาศนี้ ต่ออธิบดีกรมวิชาการเกษตร ณ สํานักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๙๐๐ หรือยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ พร้อมเอกสาร
หลักฐาน ดังนี้ 

(๑) กรณีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดา 
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง 
(ข) แผนที่แสดงที่ต้ังของแหล่งผลิตพืชควบคุม 
(ค) บัญชีรายชื่อพืชควบคุมที่ผลิตเพื่อการส่งออก 

(๒) กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล 
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล

หรือหนังสือเดินทาง 
(ข) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล วัตถุประสงค์ และผู้มีอํานาจ

ลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตนี้ ออกให้ไม่เกินหกเดือน 
(ค) หนังสือมอบอํานาจในกรณีมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนดําเนินการแทน 
(ง) แผนที่แสดงที่ต้ังของแหล่งผลิตพืชควบคุม 
(จ) บัญชีรายชื่อพืชควบคุมผลิตเพื่อการส่งออก 

 
ข้อ ๒  ผู้ขอต้องจัดเตรียมแหล่งผลิตเพื่อขอรับการขึ้นทะเบียน ดังนี้ 
(๑) จัดทําบัญชีรายชื่อพืชและรายละเอียดของแหล่งผลิต เช่น แผนผัง ขนาดพื้นที่ 

เป็นต้น 
(๒) ต้นพันธ์ุและวัสดุปลูกต้องปราศจากศัตรูพืชตามเงื่อนไขของสหภาพยุโรป หรือ

ดําเนินการกําจัดศัตรูพืชก่อนนําเข้ามาปลูกในแหล่งผลิต 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙/ตอนพิเศษ ๑๘๐ ง/หน้า ๑๖/๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 



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 
 
 

(๓) มีการจัดการเรื่อง ความสะอาดของพื้นที่ปลูก บ่อปลูก และวัสดุปลูก เพื่อลด
ความเสี่ยงจากการปนเปื้อนของศัตรูพืช น้ําใช้ต้องมาจากแหล่งที่สะอาด 

(๔) มีการจดบันทึกการป้องกันกําจัดศัตรูพืช 
 
ข้อ ๓  การตรวจสอบและขึ้นทะเบียน 
(๑) กรมวิชาการเกษตรจัดส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ไปทําการตรวจสอบสภาพแหล่งผลิต 

บ่อปลูกและระบบการปลูกเลี้ยง ตลอดจนบันทึกข้อมูลตามคู่มือที่กรมวิชาการเกษตรกําหนด เพื่อขึ้น
ทะเบียนแหล่งผลิตพืชควบคุม 

(๒) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นว่าผู้ย่ืนคําขอได้ดํา เนินการเป็นไปตามคู่มือ
ที่กรมวิชาการเกษตรกําหนด พนักงานเจ้าหน้าที่จะสรุปผลการพิจารณาเสนอต่ออธิบดีกรมวิชาการ
เกษตรหรือผู้ที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรมอบหมาย เพื่อรับขึ้นทะเบียนและออกใบสําคัญแสดงการขึ้น
ทะเบียนเป็นแหล่งผลิตพืชควบคุม ตามแบบ พ.ก. ๑๔-๑ แนบท้ายประกาศนี้ 

(๓) ใบสําคัญมีอายุห้าปี นับแต่วันออกใบสําคัญ 
(๔) ผู้ได้รับใบสําคัญถ้าประสงค์จะขอต่ออายุใบสําคัญ ต้องยื่นคําขอก่อนใบสําคัญสิ้น

อายุ เมื่อได้ย่ืนคําขอดังกล่าวแล้วให้ถือว่ามีฐานะเสมือนผู้ได้รับใบสําคัญ และให้ประกอบกิจการต่อไป
ได้จนกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งไม่ต่ออายุใบสําคัญนั้น 

 
ข้อ ๔  ผู้ได้รับใบสําคัญต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
(๑) จัดการแหล่งผลิต และระบบการปลูกเลี้ยงให้เป็นไปตามคู่มือที่กรมวิชาการ

เกษตรกําหนด 
(๒) กรณีมีการนําพืชควบคุมชนิดใหม่เข้ามาปลูกเพิ่มเติมภายหลังได้รับใบสําคัญการ

ขึ้นทะเบียนต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายในสิบห้าวัน เพื่อไปดําเนินการตรวจสอบ 
 
ข้อ ๕  ค่าป่วยการ ค่ายานพาหนะเดินทางของพนักงานเจ้าหน้าที่ และค่าธรรมเนียม

ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ และค่าตรวจสอบ
วิเคราะห์ศัตรูพืช ให้เป็นไปตามประกาศกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการกําหนดอัตราค่าตรวจสอบเชื้อ
โรคและศัตรูพืช 

 
ข้อ ๖  การพักใช้หรือเพิกถอนใบสําคัญ 
(๑) พนักงานเจ้าหน้าที่จะดําเนินการตรวจสอบแหล่งผลิตพืชควบคุมเป็นระยะ กรณี

ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าแหล่งผลิตพืชควบคุมใดที่ผ่านการรับรองและขึ้นทะเบียนแล้วไม่
เป็นไปตามคู่มือที่กรมวิชาการเกษตรกําหนด พนักงานเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้อง หากมิได้
ดําเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กําหนด กรมวิชาการเกษตรอาจตักเตือน พักใช้ หรือเพิกถอนใบสําคัญ 
แล้วแต่กรณี 

(๒) เมื่อได้รับการแจ้งเตือนจากประเทศปลายทาง 
(ก) ครั้งที่ ๑ มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ได้รับใบสําคัญ และจัดส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ไป

ตรวจสอบระบบการผลิตและให้คําแนะนําในการกําจัดศัตรูพืช ณ แหล่งผลิตพืชควบคุม 



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 
 
 

(ข) ครั้งที่ ๒ ภายในระยะเวลาสามสิบวัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน
ในครั้งที่ ๑ จะดําเนินการพักใช้ใบสําคัญเป็นระยะเวลาสามสิบวัน หรือจนกว่าผู้ได้รับใบสําคัญจะ
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขและผ่านการตรวจสอบจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

(ค) เมื่อครบกําหนดระยะเวลาตามข้อ (๒) (ข) หากพบว่าผู้ได้รับใบสําคัญไม่ได้
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของพนักงานเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตรมีอํานาจสั่งพักใช้
เพิ่มเติมหรือเพิกถอนใบสําคัญได้ 

 
ทั้งนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
สมชาย  ชาญณรงค์กุล 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 



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. แบบแนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งผลิตพืชควบคุมเพื่อส่งออกไปยังสหภาพยุโรป พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๒. คําขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งผลิตพืชควบคุม ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 
๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (แบบ พ.ก. ๑๔) 

๓. ใบสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งผลิตพืชควบคุมตามพระราชบัญญัติกัก
พืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (แบบ พ.ก. ๑๔-๑) 

๔. ใบแนบใบสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งผลิตพืชควบคุม (แบบ พ.ก. ๑๔-
๒) 

 
(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผู้จัดทํา 
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

 
ณัฐพร/ผู้ตรวจ 

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


