
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดค่าอากรและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประมง 

พ.ศ. ๒๕๕๙๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗ แห่งพระราช

กําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ให้กําหนดค่าอากรใบอนุญาตให้ใช้เครื่องมือทําการประมงตามประเภท

เครื่องมือทําการประมง ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประเภทเครื่องมืออวนลาก 

(ก) อวนลากคู่  เมตรละ  ๓๐๐.๐๐ บาท 
(ข) อวนลากเดี่ยว  เมตรละ  ๒๐๐.๐๐ บาท 

(๒) ประเภทเครื่องมืออวนล้อมจับ  เมตรละ  ๑๐.๐๐ บาท 
(๓) ประเภทเครื่องมืออวนช้อน 

อวนยก หรืออวนครอบ  เมตรละ  ๑๐.๐๐ บาท 
(๔) ประเภทเครื่องมืออวนติดตาหรือข่าย 

(ก) อวนติดตาหรือข่าย 
ทําการประมงน้ําจืด  เมตรละ  ๐.๕๐ บาท 

(ข) อวนติดตา ทําการประมงพื้นบ้าน  เมตรละ  ๐.๕๐ บาท 
(ค) อวนติดตา ทําการประมงพาณิชย์  เมตรละ  ๑.๐๐ บาท 

(๕) ประเภทเครื่องมืออวนอื่น 
เครื่องมืออวนรุนเคย  เมตรละ  ๕.๐๐ บาท 

(๖) ประเภทเครื่องมือคราด 
(ก) คราดหอยลาย  อันละ  ๒,๕๐๐.๐๐ บาท 
(ข) คราดหอยแครง  อันละ  ๑,๕๐๐.๐๐ บาท 
(ค) คราดหอยอื่น  อันละ  ๕๐๐.๐๐ บาท 

(๗) ประเภทเครื่องมือโป๊ะ  ลูกละ  ๒,๐๐๐.๐๐ บาท 
(๘) ประเภทเครื่องมือลอบ 

(ก) ลอบปลา  ลูกละ  ๕.๐๐ บาท 
(ข) ลอบปู  ลูกละ  ๑.๐๐ บาท 
(ค) ลอบหมึก  ลูกละ  ๕.๐๐ บาท 
(ง) ลอบหมึกสาย  ลูกละ  ๐.๕๐ บาท 

(๙) ยอขันช่อ ช้อนขันช่อ ช้อนสนั่น 
หรือช้อนหางเหยี่ยวมีเครื่องยก  ปากละ  ๒๐๐.๐๐ บาท 

(๑๐) ช้อนปีก ยอปีก หรือบาม  ปากละ  ๓๐๐.๐๐ บาท 
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนที่ ๑๕ ก/หน้า ๑๕/๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 



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 
 
 

(๑๑) ช้อนอื่นนอกจาก (๙) และ (๑๐) 
ที่มีปากกว้างต้ังแต่ ๓.๕ เมตรขึ้นไป  ปากละ  ๕๐.๐๐ บาท 

(๑๒) เบ็ดราวยาวต้ังแต่ ๑๐๐ เมตรขึ้นไป 
(ก) ทําการประมงน้ําจืด 

และทําการประมงพื้นบ้าน  สายละ  ๒๐.๐๐ บาท 
(ข) ทําการประมงพาณิชย์  สายละ  ๕๐.๐๐ บาท 

(๑๓) แหยาวตั้งแต่ ๓ เมตรขึ้นไป 
(ยังไม่ทบเพลา)  ปากละ  ๑๐.๐๐ บาท 

(๑๔) ประเภทเครื่องมืออื่น ๆ  หน่วยละ  ๑๐๐.๐๐ บาท 
 
ข้อ ๒  ให้กําหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับการประมง ดังต่อไปนี้ 
(๑) ใบอนุญาตทําการประมง 

(ก) ใบอนุญาตทําการประมงน้ําจืด ฉบับละ  ๑๐๐.๐๐ บาท 
(ข) ใบอนุญาตทําการประมงพื้นบ้าน  ฉบับละ  ๑๐๐.๐๐ บาท 
(ค) ใบอนุญาตทําการประมงโดยไม่ใช้ 

เรือประมง 
๑) ในเขตน่านน้ําภายใน  ฉบับละ  ๒๐๐.๐๐ บาท 
๒) ในเขตทะเลชายฝั่ง  ฉบับละ  ๕๐๐.๐๐ บาท 
๓) ในเขตทะเลนอกชายฝั่ง  ฉบับละ  ๑,๐๐๐.๐๐ บาท 

(ง) ใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ 
๑) โดยใช้เรือขนาดตั้งแต่ 

๑๐ ตันกรอสขึ้นไป แต่ไม่ถึง 
๒๐ ตันกรอส  ฉบับละ  ๕๐๐.๐๐ บาท 

๒) โดยใช้เรือขนาดตั้งแต่ 
๒๐ ตันกรอสขึ้นไป แต่ไม่ถึง 
๖๐ ตันกรอส  ฉบับละ  ๒,๐๐๐.๐๐ บาท 

๓) โดยใช้เรือขนาดตั้งแต่ 
๖๐ ตันกรอสขึ้นไป  ฉบับละ  ๓,๐๐๐.๐๐ บาท 

(จ) ใบอนุญาตทําการประมง 
นอกน่านน้ําไทย 
๑) ในเขตของรัฐชายฝั่ง  ฉบับละ  ๕,๐๐๐.๐๐ บาท 
๒) ในเขตทะเลหลวง  ฉบับละ  ๘,๐๐๐.๐๐ บาท 

(๒) ใบอนุญาตให้ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
ในที่จับสัตว์น้ําซึ่งเป็นสาธารณสมบัติ 
ของแผ่นดิน 
(ก) ทําการเพาะเลี้ยงปลา กุ้ง กบ  ตารางเมตรละ  ๒.๐๐ บาท 
(ข) ทําการเพาะเลี้ยงหอย  ตารางเมตรละ  ๐.๕๐ บาท 
(ค) ทําการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําอ่ืน  ตารางเมตรละ  ๑.๐๐ บาท 



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 
 
 

(๓) ใบอนุญาตให้นําเข้า ส่งออก หรือ 
นําผ่านสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา  ฉบับละ  ๒๐๐.๐๐ บาท 

(๔) การจดทะเบียนเรือเป็นเรือขนถ่าย 
สัตว์น้ําหรือเก็บรักษาสัตว์น้ํา 
(ก) เรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเก็บรักษา 

สัตว์น้ําในเขตทะเลนอกชายฝั่ง 
(ขนาด ๓๐ ตันกรอสขึ้นไป แต่ไม่ถึง 
๖๐ ตันกรอส)  ฉบับละ  ๒,๐๐๐.๐๐ บาท 

(ข) เรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเก็บรักษา 
สัตว์น้ําในเขตทะเลนอกชายฝั่ง 
(ขนาด ๖๐ ตันกรอสขึ้นไป)  ฉบับละ  ๕,๐๐๐.๐๐ บาท 

(ค) เรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือเก็บรักษา 
สัตว์น้ําในเขตทะเลนอกน่านน้ําไทย  ฉบับละ  ๘,๐๐๐.๐๐ บาท 

(๕) ใบอนุญาตให้ทํางานในเรือประมง  ฉบับละ  ๑๐๐.๐๐ บาท 
(๖) ใบแทนใบอนุญาต  ฉบับละ  ๕๐.๐๐ บาท 
(๗) การโอนใบอนุญาต  ฉบับละ  ๕๐.๐๐ บาท 
(๘) การต่ออายุใบอนุญาต  ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียม 

 ใบอนุญาต 
 
 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 

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 โดยที่มาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗ 
แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดค่าอากรและค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชกําหนด 
และจะกําหนดอัตราค่าอากรหรือค่าธรรมเนียมให้แตกต่างกันโดยคํานึงถึงประเภท ชนิด ขนาด หรือ
จํานวนของเรือประมงหรือเครื่องมือทําการประมง หรือประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะ หรือรูปแบบ
ของกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําหรือการทําการประมงก็ได้  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 



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 
 
 

 
 
 
 
 

กัญฑรัตน์/ปรยิานุช/จัดทํา 
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

 
วิชพงษ์/ตรวจ 

๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


