
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เร่ือง แตงตั้งพนักงานเจาหนาทีต่ามพระราชบัญญัติวตัถอัุนตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ออกประกาศไวดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ใหยกเลิก 
(๑) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตาม

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๖ 
(๒) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตาม

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๔๘ 

 
ขอ ๒  ผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ เปนพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจหนาที่

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ทุกบทบัญญัติเก่ียวกับอํานาจของ
พนักงานเจาหนาที่ทั่วราชอาณาจักร 

(๑) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
(๒) รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
(๓) ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
(๔) อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร อธิบดีกรมพัฒนา

ที่ดิน อธิบดีกรมการขาว 
(๕) รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร รองอธิบดี

กรมพัฒนาที่ดิน รองอธิบดีกรมการขาว ผูอํานวยการสถาบันวิจัยหมอนไหมแหงชาติเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 

(๖) เลขานุการกรม ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ ผูอํานวยการกองแผนงาน
และวิชาการ ผู อํานวยการกองคลัง ผู อํานวยการกองคุมครองพันธุพืช ผู อํานวยการศูนย
สารสนเทศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม ผูอํานวยการสถาบันวิจัยพืชไร ผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยพืชสวน ผู อํานวยการสถาบันวิจัยยาง ผูอํานวยการสํานักควบคุมพืชและวัสดุ
การเกษตร ผู อํานวยการสํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ผู อํานวยการสํานักวิจัยพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพ ผูอํานวยการสํานักวิจัยพัฒนาปจจัยการผลิตทางการเกษตร ผูอํานวยการ
สํานักวิจัยพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลการเกษตร ผูอํานวยการสํานักวิจัย
และพัฒนาการเกษตร สังกัดกรมวิชาการเกษตร 

(๗) นักวิชาการเกษตร นักวิทยาศาสตร นักวิชาการโรคพืช นักกีฏวิทยา นิติกร 
ตั้งแตระดับ ๓ ข้ึนไป เจาหนาที่บริหารงานการเกษตร เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแตระดับ ๕ 



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 
 

ข้ึนไป เจาพนักงานการเกษตรและเจาหนาที่การเกษตร ตั้งแตระดับ ๓ ข้ึนไป สังกัดกรมวิชาการ
เกษตร 

(๘) ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร ผูอํานวยการสํานักพัฒนา
คุณภาพสินคาเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร 

(๙) ผูอํานวยการสํานักพัฒนาผลิตภัณฑขาว ผูอํานวยการสํานักเมล็ดพันธุขาว 
ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาขาว ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการผลิตขาว กรมการขาว 

(๑๐) นักวิชาการเกษตร เจาพนักงานการเกษตร ตั้งแตระดับ ๓ ข้ึนไป สังกัด
กลุมวิจัยและพัฒนาหมอนไหม กลุมเศรษฐกิจและการตลาด กลุมสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี 
กลุมอนุรักษและคุมครองหมอนไหม สถาบันวิจัยหมอนไหมแหงชาติเฉลิมพระเกียรติ์ สมเด็จพระ
นางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 

 
ขอ ๓  ผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ เปนพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจหนาที่ตาม

มาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ทั่วราชอาณาจักร 
(๑) ผูบังคับการปราบปราม กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง สํานักงาน

ตํารวจแหงชาต ิ
(๒) ผูกํากับการ ๑ - ๕ กองปราบปราม กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 
ขอ ๔  ใหผูวาราชการจังหวัดเปนพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจหนาที่ปฏิบัติตาม

มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๐ มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
พ.ศ. ๒๕๓๕ เฉพาะในเรื่องเก่ียวกับการอนุญาต การตออายุใบอนุญาต และการออกใบแทน
ใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ เพ่ือการคาปลีกวัตถุอันตรายที่เปน
ผลิตภัณฑสําเร็จรูปสําหรับจําหนายโดยตรงตอผูบริโภค เฉพาะในเขตทองที่ที่อยูในความ
รับผิดชอบของตน 

 
ขอ ๕  ใหรองผูวาราชการจังหวัด เกษตรจังหวัด เปนพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ

หนาที่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ เฉพาะ
ในเขตทองที่ที่อยูในความรับผิดชอบของตน 

 
ขอ ๖  ผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ เปนพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจหนาที่ตาม

มาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ เฉพาะในเขตทองที่ที่อยูในความ
รับผิดชอบของตน 

(๑) นายอําเภอ และปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอ 
(๒) หัวหนาศูนยบริหารศัตรูพืช นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ตั้งแตระดับ ๓ 

ข้ึนไปสังกัดสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร และหัวหนากลุมงาน หัวหนาฝาย นักวิชาการ
สงเสริมการเกษตร ตั้งแตระดับ ๓ ข้ึนไป สังกัดกลุมงานสงเสริมและพัฒนาการบริการอารักขาพืช 



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 
 

กลุมงานสงเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย กลุมงานสงเสริมมาตรฐานสินคา และฝายพัฒนาการ
ผลิตและควบคุมศัตรูผักผลไมเพ่ือการสงออก สํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร กรมสงเสริม
การเกษตร 

(๓) เกษตรอําเภอ และเกษตรกิ่งอําเภอ สังกัดกรมสงเสริมการเกษตร 
(๔) นักวิชาการสงเสริมการเกษตร เจาพนักงานการเกษตร ตั้งแตระดับ ๓ ข้ึนไป 

สังกัดสํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ และสํานักงานเกษตรกิ่งอําเภอ กรม
สงเสริมการเกษตร 

(๕) นักวิชาการเกษตร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร นักวิชาการโรคพืช นักกีฏ
วิทยาเจาพนักงานการเกษตร ตั้งแตระดับ ๓ ข้ึนไป สังกัดสํานักผลิตภัณฑขาว สํานักเมล็ดพันธุ
ขาวสํานักวิจัยและพัฒนาขาว และสํานักสงเสริมผลิตภัณฑขาว กรมการขาว 

(๖) ผูอํานวยการสํานักงานหมอนไหมแหงชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนาง
เจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทุกภาค ผูอํานวยการศูนย นักวิชาการเกษตร เจาพนักงานการเกษตร 
ตั้งแตระดับ ๓ ข้ึนไป สถาบันวิจัยหมอนไหมแหงชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ 

(๗) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ - ๑๒ นักวิชาการเกษตร เศรษฐ
กร นักสํารวจที่ดิน เจาพนักงานการเกษตร เจาหนาที่การเกษตร ตั้งแตระดับ ๓ ข้ึนไป เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไปเจาหนาที่บริหารงานการเกษตร ตั้งแตระดับ ๖ ข้ึนไป สังกัดสํานกังานพฒันาทีด่นิ
เขต ๑ - ๑๒ กรมพัฒนาที่ดิน 

(๘) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรอําเภอ ผูกํากับ
การสถานีตํารวจภูธรกิ่งอําเภอ รองผูกํากับการหัวหนาสถานีตํารวจภูธรอําเภอ และรองผูกํากับการ
หัวหนาสถานีตํารวจภูธรกิ่งอําเภอ สังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 
ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน

ตนไป๑ 
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ธีระ สูตะบตุร 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 
 
 
 
 

วัชศักดิ์/ผูจดัทํา 
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ 

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนพิเศษ ๑๔๑ ง/หนา ๑/๒๗ กันยายน ๒๕๕๐ 



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 
 

 


