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ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าหัวมันฝรั่งเพื่อการแปรรูปจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน ี

พ.ศ. ๒๕๕๒๑ 
   

 
ด้วยกรมวิชาการเกษตรได้วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของหัวมันฝรั่งเพื่อการแปรรูป

ที่นําเข้าเพื่อการค้าจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ 
และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย อธิบดีกรมวิชาการเกษตรโดยคําแนะนําของคณะกรรมการกักพืช ออกประกาศกําหนด
เงื่อนไขการนําหัวมันฝรั่งเพื่อการแปรรูปจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ดังต่อไปนี้ 

 
๑.  ชนิดพืช 
หัวมันฝรั่ง (potato tuber) Solanum tuberosum 
 
๒.  ศัตรูพืชกักกันที่เกี่ยวข้อง 
รายชื่อศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยสําหรับหัวมันฝรั่งเพื่อการแปรรูปและดิน

ที่ติดมากับหัวมันฝรั่งจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
๓.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๓.๑ ราชอาณาจักรไทย คือ กรมวิชาการเกษตร 
๓.๒ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี คือ Federal Ministry of Food, Agriculture 

and Consumer Protection ซึ่งต่อไปในประกาศนี้จะเรียกว่า “BMELV” 
 
๔.  การขออนุญาตนําเข้า 
๔.๑ ต้องมีใบอนุญาตนําเข้าซึ่งออกให้โดยกรมวิชาการเกษตร 
๔.๒ ผู้ที่มีสิทธิย่ืนคําขอใบอนุญาตนําเข้าหัวมันฝรั่งเพื่อการแปรรูปต้องดําเนินธุรกิจ

โรงงานแปรรูปมันฝรั่ง 
๔.๓ ผู้ย่ืนคําขอจะได้รับใบอนุญาตนําเข้าถ้าโรงงานแปรรูปมันฝรั่งมีอุปกรณ์พร้อม

สําหรับจัดการกับดินที่ติดมากับหัวมันฝรั่ง ส่วนของหัวมันฝรั่งที่คัดทิ้ง และน้ําล้างหัวมันฝรั่งตามที่ระบุ
ไว้ในข้อ ๖ ได้อย่างปลอดภัย 

 
๕.  วิธีการขนส่ง 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๑๔ ง/หน้า ๗๕/๒๗ มกราคม ๒๕๕๓ 
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หัวมันฝรั่งต้องส่งมาจากเมืองท่าแห่งหนึ่งในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีไปยังเมืองท่า
ปลายทางในราชอาณาจักรไทยในลักษณะเป็นสินค้าขนส่งทางเรือหรือทางอากาศ 

 
๖.  การจดทะเบียนโรงงานแปรรูปมันฝรั่ง 
๖.๑ หัวมันฝรั่งนําเข้าเพื่อการแปรรูปต้องได้รับการแปรรูปในโรงงานแปรรูปมันฝรั่งที่

จดทะเบียน และรับรองโดยกรมวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่กักกันพืชต้องตรวจสอบโรงงานแปรรูปมัน
ฝรั่งว่าได้ปฏิบัติเป็นไปตามข้อกําหนด โดยโรงงานแปรรูปมันฝรั่งที่ได้รับการรับรองต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามข้อกําหนด ดังนี้ 

๖.๑.๑ ต้องมีอุปกรณ์ซึ่งเหมาะสมสําหรับการทําความสะอาดและการกําจัดเชื้อ 
๖.๑.๒ ต้องนําน้ําจากเครื่องล้างและเครื่องปอกหัวมันฝรั่งไปจัดการโดยระบบ

บําบัดน้ําเสียที่ได้รับการยอมรับ หรือระบบกําจัดของเสียอ่ืน ๆ ที่ได้รับการยอมรับ 
๖.๑.๓ ต้องกําจัดดินที่ติดมากับหัวมันฝรั่งและเศษเหลือต่าง ๆ ของมันฝรั่งด้วย

วิธีการที่เหมาะสม 
๖.๑.๔ บริษัทนําเข้าหัวมันฝรั่งเพื่อการแปรรูปต้องเก็บรักษาข้อมูลจํานวนหัวมัน

ฝรั่งที่นําเข้าและแปรรูป และต้องไม่นําหัวมันฝรั่งไปทําการแปรรูปที่โรงงานอื่นโดยไม่ผ่านความ
เห็นชอบก่อนจากกรมวิชาการเกษตร 

๖.๒ ต้องตรวจสอบโรงงานแปรรูปหัวมันฝรั่งเป็นประจําทุกปีว่าได้ปฏิบัติตาม
ข้อกําหนด โดยบริษัทนําเข้าหัวมันฝรั่งเพื่อการแปรรูปเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

๖.๓ โรงงานแปรรูปหัวมันฝรั่งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรมวิชาการเกษตรกําหนด
โดยเคร่งครัด ในกรณีผู้ได้รับใบอนุญาตไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด กรมวิชาการเกษตรจะ
เพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว 

 
๗.  แหล่งผลิต 
๗.๑ บางพื้นที่ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีพบว่ามีการแพร่ระบาดของไส้เดือนฝอย

ซีสต์มันฝรั่ง pale cyst nematode, Globodera pallida และ golden nematode, Globodera 
rostochiensis 

๗.๒ หัวมันฝรั่งจากทุกแหล่งในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้รับอนุญาตให้นําเข้ามา
ในราชอาณาจักรไทย ยกเว้นหัวมันฝรั่งจากพื้นที่ดังต่อไปนี้ห้ามนําเข้าราชอาณาจักรไทย 

๗.๒.๑ หัวมันฝรั่งจากพื้นที่ซึ่งประกาศเป็นเขตควบคุมไส้เดือนฝอยซีสต์มันฝรั่ง 
๗.๒.๒ หัวมันฝรั่งจากแปลงปลูกซึ่งผลการตรวจสอบดินพบไส้เดือนฝอยซีสต์มันฝรั่ง 

 
๘.  ข้อกําหนดนําเข้าด้านสุขอนามัยพืช 
๘.๑ หัวมันฝรั่งนําเข้าเพื่อการแปรรูปต้องปลอดจากศัตรูพืชกักกันตามที่ระบุไว้ใน

ประกาศฉบับนี้ 
๘.๒ ต้องดําเนินการตรวจไส้เดือนฝอยซีสต์มันฝรั่งในดินอย่างเป็นทางการในแปลง

ปลูกก่อนเริ่มปลูกมันฝรั่งหรือก่อนเก็บเกี่ยวมันฝรั่ง การรับรองไส้เดือนฝอยซีสต์มันฝรั่งในแปลงปลูก
มันฝรั่งต้องเป็นไปตามวิธีการซึ่งเห็นชอบร่วมกัน 
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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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๘.๓ การตรวจวิเคราะห์ดินเพื่อหาไส้เดือนฝอยซีสต์มันฝรั่งต้องเป็นไปตาม Council 
Directive ๒๐๐๗ /๓๓ / EC on the control of potato cyst nematodes and repealing 
Directive ๖๙/๔๖๕/EEC ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ 

๘.๔ เพื่อลดความเสี่ยงของไส้เดือนฝอยและโรคพืชที่ทําลายบนหัวมันฝรั่ง ต้อง
ดําเนินมาตรการสุขอนามัยพืชกับหัวมันฝรั่งนําเข้าเพื่อการแปรรูปด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้ 

๘.๔.๑ ต้องล้างหัวมันฝรั่งด้วยน้ําให้สะอาดจนกระทั่งหัวมันฝรั่งปราศจากดิน
เท่าที่จะเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ หรือ 

๘.๔.๒ กรณีการนําเข้าหัวมันฝรั่งที่ไม่ล้างน้ํา ต้องดําเนินการปัดดินบนหัวมัน
ฝรั่งจนกระทั่งปราศจากดินเท่าที่จะเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดยดินที่มีลักษณะเป็นผงติดมากับหัวมัน
ฝรั่งต้องมีน้ําหนักไม่เกิน ๑๐๐ กรัม ต่อหัวมันฝรั่งน้ําหนัก ๕๐ กิโลกรัม (เท่ากับร้อยละ ๐.๒ โดย
น้ําหนัก) สําหรับดินที่มีลักษณะเป็นก้อนเกาะติดบนหัวมันฝรั่ง หัวมันฝรั่งซึ่งมีดินลักษณะเป็นก้อน
เกาะติดมาครอบคลุมพ้ืนที่ผิวเกินกว่าร้อยละ ๒๐ ต้องมีไม่เกินจํานวน ๓๐ หัว จากตัวอย่างหัวมันฝรั่ง
จํานวน ๖๐๐ หัว (เท่ากับร้อยละ ๕) นอกจากนี้แล้ว ต้องควบคุมการแตกหน่อบนหัวมันฝรั่งด้วยสาร
ยับย้ังความงอก 

 
๙.  การรับรองสุขอนามัยพืช 
๙.๑ ต้องแนบใบรับรองสุขอนามัยพืชมาพร้อมกับสินค้าหัวมันฝรั่งจากสหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนีทุกครั้งที่มีการนําเข้า 
๙.๒ ใบรับรองสุขอนามัยพืชต้องระบุข้อความเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 
“The potatoes in this consignment were produced in Germany in 

accordance with the conditions governing entry of potatoes for processing to 
Thailand and inspected and found to be free of quarantine pests.” และ 

“The potatoes in this consignment have been washed.” ห รื อ  “The 
potatoes in this consignment were treated with a sprout inhibitor.” 

๙.๓ ต้องบันทึกหมายเลขตู้ขนส่งสินค้า (สําหรับการขนส่งทางเรือเท่านั้น) บน
ใบรับรองสุขอนามัยพืช 

 
๑๐.  การประเมินวิธีการส่งออก 
๑๐.๑ การส่งออกหัวมันฝรั่งเพื่อการแปรรูปจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมายัง

ราชอาณาจักรไทย จะเริ่มดําเนินการได้ต่อเมื่อกรมวิชาการเกษตรได้ทําการประเมินกระบวนการตรวจ
รับรองส่งออกแล้วเท่านั้น โดยสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

๑๐.๒ ในกรณีที่มีการระงับการนําเข้า หากกรมวิชาการเกษตรพิจารณาแล้วเห็นว่า
การประเมินกระบวนการตรวจรับรองส่งออกมีความจําเป็น กรมวิชาการเกษตรอาจส่งเจ้าหน้าที่
เดินทางไปประเมินกระบวนการตรวจรับรองส่งออกในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีก่อนจะตัดสินใจ
อนุญาตให้นําเข้าหัวมันฝรั่งเพื่อการแปรรูปได้อีกต่อไป โดยสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

 
ทั้งนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 



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 
 
 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
สมชาย  ชาญณรงค์กุล 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 



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 
 
 

[เอกสารแนบท้าย] 
 

๑ . รายช่ือศัตรูพืชกักกันของหัวมันฝรั่งเพื่อการแปรรูปและดินจากสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี แนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนําเข้าหัวมันฝรั่งเพื่อการ
แปรรูปจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย) 



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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผู้จัดทํา 
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ 

 
นันท์นภัสร์/ตรวจ 

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ 
 

พิมลกร/ปรับปรุง 
๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

 
พลัฐวัษ/ตรวจ 

๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


