
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ประกาศกรมประมง 
เรื่อง กําหนดรายการ และวิธีการในการบันทึกข%อมูล เก่ียวกับเรือประมง 

ท่ีเข%าใช%บริการจอดเรือ ขนถ*ายสัตว,น้ํา หรือนําสัตว,น้ําหรือผลิตภัณฑ,สัตว,น้ํา 
ข้ึนท*าเทียบเรือประมงของเจ%าของท*าเทียบเรือประมง 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง แห*งพระราชกําหนดการประมง 

พ.ศ. ๒๕๕๘ อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว% ดังต*อไปนี้ 
 
ข%อ ๑  ให%ยกเลิก 
(๑) ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดรายการ วิธีการในการบันทึกข%อมูล และ

ระยะเวลาการเก็บบันทึกข%อมูลเก่ียวกับเรือประมงท่ีเข%าใช%บริการจอดเรือ หรือนําสัตว,น้ําหรือ
ผลิตภัณฑ,สัตว,น้ําข้ึนท*าเทียบเรือประมงของเจ%าของท*าเทียบเรือประมงหรือผู%ประกอบกิจการแพปลา 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(๒) ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดรายการ วิธีการในการบันทึกข%อมูล และ
ระยะเวลาการเก็บบันทึกข%อมูลเก่ียวกับเรือประมงท่ีเข%าใช%บริการจอดเรือ หรือนําสัตว,น้ําหรือ
ผลิตภัณฑ,สัตว,น้ําข้ึนท*าเทียบเรือประมงของเจ%าของท*าเทียบเรือประมงหรือผู%ประกอบกิจการแพปลา 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
ข%อ ๒  ให%เจ%าของท*าเทียบเรือประมงหรือผู%ประกอบกิจการแพปลาซ่ึงเปAนท*าเทียบ

เรือประมงท่ีมิใช*เรือประมงไทยท่ีประสงค,จะนําสัตว,น้ําหรือผลิตภัณฑ,สัตว,น้ําเข%ามาในราชอาณาจักร 
และท*าเทียบเรือประมงท่ีมีการซ้ือขายสัตว,น้ําส*งโรงงานเพ่ือผลิตสินค%าสัตว,น้ําแปรรูป ตามรายชื่อท*าเทียบ
เรือประมงท%ายประกาศนี้ บันทึกข%อมูลเก่ียวกับเรือประมงทุกลําท่ีเข%ามาใช%บริการจอดเรือ ขนถ*ายสัตว,
น้ํา นําสัตว,น้ํา หรือผลิตภัณฑ,สัตว,น้ําข้ึนท*าเทียบเรือประมง ตามแบบท%ายประกาศนี้ ผ*านระบบการ
รายงานทางอิเล็กทรอนิกส,ของกรมประมง http://traceability.fisheries.go.th/tds/ ภายในสิบห%าวัน
นับแต*วันท่ีประกาศนี้มีผลใช%บังคับ 

 
ข%อ ๓  ให%เจ%าของท*าเทียบเรือประมงหรือผู%ประกอบกิจการแพปลาซ่ึงเปAนท*าเทียบ

เรือประมงท่ีนอกเหนือตามข%อ ๒ บันทึกข%อมูลเก่ียวกับเรือประมงทุกลําท่ีเข%ามาใช%บริการจอดเรือ ขน
ถ*ายสัตว,น้ํา นําสัตว,น้ําหรือผลิตภัณฑ,สัตว,น้ําข้ึนท*าเทียบเรือประมง ตามแบบท%ายประกาศนี้ ผ*าน
ระบบการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส,ของกรมประมง http://traceability.fisheries.go.th/tds/ 
ภายในสี่สิบห%าวันนับแต*วันท่ีประกาศนี้มีผลใช%บังคับ 

 
ข%อ ๔  ในระหว*างท่ียังไม*ถึงกําหนดเวลาท่ีเจ%าของท*าเทียบเรือประมงหรือผู%ประกอบ

กิจการแพปลาตามข%อ ๒ และข%อ ๓ ต%องบันทึกข%อมูลเก่ียวกับเรือประมงท่ีเข%ามาใช%บริการจอดเรือ ขน
ถ*ายสัตว,น้ํา นําสัตว,น้ําหรือผลิตภัณฑ,สัตว,น้ําข้ึนท*าเทียบเรือประมงผ*านระบบการรายงานทาง
อิเล็กทรอนิกส,ของกรมประมงให%เจ%าของท*าเทียบเรือประมงหรือผู%ประกอบกิจการแพปลาดังกล*าว



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

บันทึกข%อมูลเก่ียวกับเรือประมงท่ีเข%ามาใช%บริการจอดเรือ ขนถ*ายสัตว,น้ํา นําสัตว,น้ําหรือผลิตภัณฑ,
สัตว,น้ําข้ึนท*าเทียบเรือประมงตามแบบท%ายประกาศนี้ในรูปแบบเอกสาร จนกว*าจะบันทึกข%อมูล
เก่ียวกับเรือประมงท่ีเข%ามาใช%บริการจอดเรือขนถ*ายสัตว,น้ํา นําสัตว,น้ําหรือผลิตภัณฑ,สัตว,น้ําข้ึนท*าเทียบ
เรือประมงผ*านระบบการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส,ของกรมประมง 

 
ข%อ ๕๑  กรณีเจ%าของท*าเทียบเรือประมงหรือผู%ประกอบกิจการแพปลาไม*สามารถ

ดําเนินการตามท่ีกําหนดไว%ในข%อ ๒ และข%อ ๓ ให%ยื่นขอผ*อนผันระยะเวลาการปฏิบัติเปAนการชั่วคราว 
โดยอ%างเหตุผลความจําเปAน ก*อนสิ้นระยะเวลาตามท่ีกําหนดในข%อ ๒ และข%อ ๓ แล%วแต*กรณี ซ่ึงอธิบดี
มีอํานาจผ*อนผันเปAนรายกรณีตามเหตุผลความจําเปAน  ท้ังนี้ ระยะเวลาท่ีจะให%การผ*อนผันต%องไม*เกิน
หนึ่งร%อยแปดสิบวันนับแต*ครบกําหนดเวลาตามข%อ ๒ หรือข%อ ๓ 

ในระหว*างเวลารอการกําหนดระยะเวลาท่ีจะให%การผ*อนผันจากอธิบดี และภายใน
ระยะเวลาท่ีมีการผ*อนผัน ให%เจ%าของท*าเทียบเรือประมงหรือผู%ประกอบกิจการแพปลาบันทึกข%อมูล
เกี่ยวกับเรือประมงที่เข%ามาใช%บริการจอดเรือ ขนถ*ายสัตว,น้ํา นําสัตว,น้ําหรือผลิตภัณฑ,สัตว,น้ําขึ้น
ท*าเทียบเรือประมงตามแบบท%ายประกาศนี้ในรูปแบบเอกสารเปAนการชั่วคราว 

 
ข%อ ๖๒  ประกาศนี้ให%ใช%บังคับตั้งแต*วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปAนต%นไป 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
อดิศร  พร%อมเทพ 
อธิบดีกรมประมง 

                                                 
๑ ข%อ ๕ แก%ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดรายการ และวิธีการในการบันทึก

ข%อมูล เก่ียวกับเรือประมงท่ีเข%าใช%บริการจอดเรือ ขนถ*ายสัตว,นํ้า หรือนําสัตว,นํ้าหรือผลิตภัณฑ,สัตว,นํ้าข้ึนท*าเทียบ
เรือประมงของเจ%าของท*าเทียบเรือประมง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒ ราชกิจจานุเบกษา เล*ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๒๒๒ ง/หน%า ๓๕/๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

[เอกสารแนบท%าย] 
 
๑. รายชื่อท*าเทียบเรือประมงท%ายประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดรายการ และ

วิธีการในการบันทึกข%อมูล เก่ียวกับเรือประมงท่ีเข%าใช%บริการจอดเรือ ขนถ*ายสัตว,น้ํา หรือนําสัตว,น้ํา
หรือผลิตภัณฑ,สัตว,น้ําข้ึนท*าเทียบเรือประมงของเจ%าของท*าเทียบเรือประมง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. แบบบันทึกข%อมูลเรือประมงท่ีเข%ามาใช%บริการจอดเรือ ขนถ*ายสัตว,น้ํา นําสัตว,น้ํา
หรือผลิตภัณฑ,สัตว,น้ําข้ึนท*าเทียบเรือประมง (Landing Declaration) 

๓. แบบสรุปรายวันบันทึกข%อมูลเรือประมงท่ีเข%ามาใช%บริการจอดเรือ ขนถ*ายสัตว,น้ํา 
นําสัตว,น้ําหรือผลิตภัณฑ,สัตว,น้ําข้ึนท*าเทียบเรือประมง 

 
(ดูข%อมูลจากภาพกฎหมาย) 

  



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดรายการ และวิธีการในการบันทึกข%อมูล เก่ียวกับเรือประมงท่ีเข%าใช%
บริการจอดเรือ ขนถ*ายสัตว,น้ํา หรือนําสัตว,น้ําหรือผลิตภัณฑ,สัตว,น้ําข้ึนท*าเทียบเรือประมงของเจ%าของ
ท*าเทียบเรือประมง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐๓ 
 

ข%อ ๒  ประกาศนี้ให%ใช%บังคับตั้งแต*วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปAนต%นไป 

                                                 
๓ ราชกิจจานุเบกษา เล*ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๒๖๕ ง/หน%า ๒๔/๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
 
 
 
 
 

ปุณิกา/จัดทํา 
๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ 

 
ปริญสินีย,/ตรวจ 

๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ 
 

 


