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กฎกระทรวง 
ฉะบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๔๙๐) 

ว่าด้วยที่ว่าประมูล 
ออกตามความในพระราชบัญญัติการประมง 

พ.ศ. ๒๔๙๐๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

ก. การดําเนินการว่าประมูล 
   

 
ข้อ ๑.  ให้คณะกรมการจังหวัดท้องที่รายงานขออนุมัติการว่าประมูลที่ว่าประมูล

พร้อมทั้งชนิด จํานวน และที่ต้ังเครื่องมือทําการประมงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ ก่อน
ดําเนินการออกประกาศว่าประมูลทุกคราว 

 
ข. คณะกรรมการดําเนินการว่าประมูล 

   
 

ข้อ ๒.  ให้ข้าหลวงประจําจังหวัดท้องที่สั่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการว่าประมูลขึ้น
คณะหนึ่งไม่น้อยกว่า ๓ นาย ประกอบด้วยข้าหลวงประจําจังหวัดท้องที่หรือผู้รักษาการแทนประมง
จังหวัดหรือผู้รักษาการแทน และนายอําเภอหรือปลัดอําเภอประจําก่ิงอําเภอท้องที่หรือผู้รักษาการ
แทน แล้วแต่กรณี 

แต่ถ้าจังหวัดใดไม่มีประมงจังหวัดหรือผู้รักษาการแทนก็ให้ข้าหลวงประจําจังหวัด
แต่งต้ังบุคคลที่ได้รับแต่งต้ังเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็น
กรรมการแทน 

 
ข้อ ๓.  ให้คณะกรรมการดําเนินการว่าประมูลมีอํานาจหน้าที่ดําเนินการว่าประมูล

ที่ว่าประมูลในท้องที่จังหวัดนั้นตามวิธีการและกฎเกณฑ์ในระเบียบการว่าประมูลซึ่งได้กําหนดไว้ 
 
ข้อ ๔.  ในการว่าประมูล คณะกรรมการดําเนินการว่าประมูลจะกําหนดให้ว่าประมูล

โดยวิธีปิดซองหรือโดยวิธีปากเปล่าก็ได้ ตามแต่จะเห็นสมควร และจะกําหนดอัตราเงินอากรขั้นตํ่า
สําหรับการว่าประมูลไว้ก็ได้ 

 
ข้อ ๕.  บรรดาที่ว่าประมูลทุกแห่งจะต้องอนุญาตให้บุคคลทําการประมงหรือ

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๔/ตอนที่ ๑๗/ฉบับพิเศษ หน้า ๓๐/๑๔ เมษายน ๒๔๙๐ 
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เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําโดยวิธีว่าประมูล 
ถ้าที่ว่าประมูลแห่งใดไม่มีผู้เข้าว่าประมูลหรือผู้เข้าว่าประมูลเพียงรายเดียวหรือผู้เข้า

ว่าประมูลให้อากรต่ําเกินสมควร จะระงับการว่าประมูลเสียก็ได้หรือถ้าคณะกรรมการดําเนินการว่า
ประมูลได้พิจารณาเห็นสมควรอนุญาตให้ผู้ใดเป็นผู้รับอนุญาตทําการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําใน
ที่ว่าประมูลนั้นโดยกําหนดจํานวนเงินอากรที่จะเรียกเก็บตามที่เห็นสมควรก็ได้ แต่ทั้งนี้ จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากอธิบดีกรมการประมงก่อน และจํานวนเงินอากรจะต้องไม่ตํ่ากว่าอัตราค่าที่อนุญาต
ประเภทนั้น ๆ 

 
ค. วิธีการดําเนินการว่าประมูล 

   
 

ข้อ ๖.  ก่อนเวลาดําเนินการว่าประมูลที่ว่าประมูลแห่งใดให้ข้าหลวงประจําจังหวัด
ท้องที่ทําหนังสือประกาศให้ประชาชนทราบล่วงหน้าก่อนวันว่าประมูลเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
โดยให้ปิดประกาศไว้ที่ศาลากลางจังหวัดท้องที่ที่ว่าการอําเภอท้องที่ และที่ชุมนุมชนตามที่เห็นสมควร 

 
ข้อ ๗.  ในประกาศของข้าหลวงประจําจังหวัดตามข้อ ๖ จะต้องมีข้อความดังต่อไปนี้ 

คือ ช่ือที่ว่าประมูล ที่ว่าประมูลนั้นอยู่ในตําบลใด อําเภอใด สถานที่ทําการว่าประมูล วันและเวลาทํา
การว่าประมูล ที่ต้ังและชื่อเครื่องมือทําการประมงที่อนุญาตให้ใช้ในที่ว่าประมูล กําหนดอายุการ
อนุญาตให้ทําการประมงและกําหนดวันเดือนปีทําสัญญาและการส่งเงินอากร 

 
ง. กําหนดอายุการอนุญาตให้ทําการประมงในที่ว่าประมูล 

   
 

ข้อ ๘.  กําหนดอายุการอนุญาตให้ทําการประมงในที่ว่าประมูลนั้น ให้ข้าหลวง
ประจําจังหวัดท้องที่มีอํานาจกําหนดการอนุญาตได้คราวละ ๑ ปี เมื่อหมดอายุการอนุญาตแล้วก็ให้
ดําเนินการว่าประมูลใหม่ ถ้าข้าหลวงประจําจังหวัดได้พิจารณาเห็นควรกําหนดอายุการอนุญาตเกิน
กว่า ๑ ปี ก็ให้รายงานขออนุญาตต่ออธิบดีกรมการประมง 

 
จ. การออกประทานบัตรและการทําสัญญา 

 
   

ข้อ ๙.  เมื่อคณะกรรมการดําเนินการว่าประมูลช้ีขาดให้ผู้ใดเป็นผู้ได้รับอนุญาตแล้ว 
ให้ข้าหลวงประจําจังหวัดท้องที่ดําเนินการ เรียกให้ผู้นั้นนําหลักทรัพย์หรือจัดหาผู้ค้ําประกันเงินอากร
ตามข้อ ๑๓ และดําเนินการออกประทานบัตรตามแบบพิมพ์ท้ายกฎกระทรวงนี้ และให้ผู้รับอนุญาต
ทําสัญญาผูกขาดตามแบบที่อธิบดีกรมการประมงกําหนด 

 
ข้อ ๑๐.  ให้ข้าหลวงประจําจังหวัดท้องที่เป็นผู้ลงลายมือชื่ออนุญาตในประทานบัตร 

ส่วนในสัญญาผูกขาดที่กระทรวงเกษตราธิการทํากับผู้รับอนุญาตนั้นให้ข้าหลวงประจําจังหวัดท้องที่



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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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 
 
 

กับประมงจังหวัดหรือผู้รักษาการแทน เป็นผู้ลงลายมือชื่อแทนกระทรวงเกษตราธิการ แต่ถ้าจังหวัดใด
ไม่มีประมงจังหวัดหรือผู้รักษาการแทน ก็ให้ผู้ได้รับแต่งต้ังเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
การประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็นผู้ลงลายมือชื่อร่วมกับข้าหลวงประจําจังหวัด 

 
ข้อ ๑๑.  การทําสัญญาผูกขาดตามข้อ ๙ และ ๑๐ ให้ทําเป็นสองฉบับมีข้อความ

ตรงกัน และให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างยึดถือไว้เป็นหลักฐานฝ่ายละหนึ่งฉบับ ในสัญญาผูกขาดจะต้อง
แสดงอาณาเขตต์ที่ว่าประมูล และที่ต้ังเครื่องมือทําการประมงแบบไว้ด้วย 

 
ฉ. การชําระเงินอากรค่าที่ว่าประมูล 

   
 

ข้อ ๑๒.  การชําระเงินอากรค่าที่ว่าประมูล ให้ผู้รับอนุญาตชําระทั้งหมดในเวลา
รับประทานบัตรและลงลายมือชื่อในสัญญาผูกขาด เว้นแต่จะได้มีการผ่อนเวลาตามความในมาตรา 
๓๙ 

 
ช. หลักทรัพยแ์ละผู้ค้ําประกนั 

   
 

ข้อ ๑๓.  ในกรณีที่มีการผ่อนเวลาตามความในมาตรา ๓๙ ผู้รับอนุญาตจะต้องนํา
หลักทรัพย์ คือ โฉนดที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์มาจํานองไว้เป็นประกันการชําระอากร ถ้าหลักทรัพย์
ดังกล่าวแล้วมีราคายังไม่คุ้มกับเงินอากร ก็ให้ผู้รับอนุญาตหาผู้ค้ําประกันที่มีหลักทรัพย์มั่นคงเป็นที่
พอใจของคณะกรรมการดําเนินการว่าประมูลมาทําสัญญาจํานองหรือค้ําประกันให้ถูกต้องตาม
กฎหมายแล้วจึงให้ข้าหลวงประจําจังหวัดออกประทานบัตร และทําสัญญาผูกขาดตามข้อ ๙ 

 
ซ. การผิดนัดชําระอากรและการผ่อนเวลาชําระอากร 

   
 

ข้อ ๑๔.  เมื่อได้ดําเนินการตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ แล้ว ปรากฏว่าเงินอากร
ยังค้างชําระอยู่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เร่งรัดให้ผู้ค้ําประกันชําระเงินอากรโดยไม่ชักช้า 

 
ฌ. การโอนประทานบัตร 

   
 

ข้อ ๑๕.  ถ้าผู้รับอนุญาตรายใดประสงค์จะโอนประทานบัตรและสัญญาผูกขาดใน
ที่ว่าประมูลซึ่งตนได้รับให้แก่ผู้อ่ืนให้ผู้รับอนุญาตและผู้รับโอนยื่นเรื่องราวขออนุญาตโอนต่อข้าหลวง
ประจําจังหวัด เมื่อได้เสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงและได้รับอนุญาตแล้ว จึง
จะทําการโอนกันได้ 

 



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 
 
 

ข้อ ๑๖.  การโอนประทานบัตรและสัญญาผูกขาดตามข้อ ๑๕ ผู้โอนจะต้องนํา
ประทานบัตรมาให้ข้าหลวงประจําจังหวัดสลักหลังการโอนและผู้รับโอนจะต้องทําสัญญาผูกขาดกับ
พนักงานเจ้าหน้าที่มีข้อความเช่นเดียวกับที่ทํากับผู้โอนและต้องปฏิบัติในเรื่องหลักทรัพย์ประกัน ผู้ค้ํา
ประกันและอื่น ๆ ตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ญ. การเวนคืนที่ว่าประมูล 

   
 

ข้อ ๑๗.  ถ้าผู้รับอนุญาตรายใดประสงค์จะเวนคืนที่ ว่าประมูลให้แก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ก่อนสิ้นกําหนดอายุการอนุญาตตามประทานบัตรและสัญญาผูกขาด ให้ผู้นั้นยื่นเรื่องราวขอ
เวนคืนต่อข้าหลวงประจําจังหวัด 

 
ข้อ ๑๘.  เมื่อข้าหลวงประจําจังหวัดได้รับเรื่องราวขอเวนคืนที่ว่าประมูลแล้วและได้

พิจารณาเห็นสมควรจะรับเวนคืน ก็ให้สั่งอนุญาตให้เวนคืนได้ ส่วนทรัพย์สินที่ผู้นั้นนํามาวางประกัน
และสัญญาค้ําประกัน ให้คงยึดถือไว้ก่อนจนกว่าจะได้จัดการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่ที่ว่าประมูลนั้น 
เพื่อให้ได้เงินอากรครบตามสัญญาผูกขาด 

 
ข้อ ๑๙.  ถ้าข้าหลวงประจําจังหวัดได้พิจารณาเห็นสมควรให้จัดการว่าประมูลที่ว่า

ประมูลที่เวนคืนนั้นใหม่ ก็ให้กรรมการดําเนินการว่าประมูลดําเนินการต่อไปได้ หากได้เงินอากรต่ํากว่า
การประมูลคราวแรกเท่าใด ก็ให้ข้าหลวงประจําจังหวัดเรียกเงินอากรที่ยังขาดจากผู้เวนคืนจนครบ 

 
ข้อ ๒๐.  ที่ว่าประมูลซึ่งผู้รับอนุญาตขอเวนคืนนั้น แม้ผู้รับอนุญาตจะยังไม่ได้ลงมือ

ทําการประมงในที่ว่าประมูลนั้นเลยก็ดี เงินอากรที่ผู้รับอนุญาตชําระแล้ว จะเรียกคืนมิได้ แต่ถ้าการขอ
เวนคืนนั้น เนื่องจากเหตุที่ทางราชการได้กระทําการอย่างหนึ่งอย่างใด ทําให้เสียประโยชน์ของผู้รับ
อนุญาตในการทําการประมงในที่ว่าประมูลนั้น เช่นการปิดทํานบ เป็นต้น ให้ข้าหลวงประจําจังหวัดรับ
คืนที่ว่าประมูลนั้น และส่งคืนเงินอากรที่ได้ชําระแล้วให้แก่ผู้รับอนุญาตทั้งหมด แต่ถ้าผู้รับอนุญาตได้
ลงมือทําการประมงได้ผลประโยชน์ไปบ้างแล้วก็ให้พิจารณาว่าจะควรคืนเงินอากรที่ชําระให้แล้ว
เพียงใดหรือไม่ต้องคืนเลย โดยให้พิจารณาถึงประโยชน์ที่ผู้รับอนุญาตได้รับจากที่ว่าประมูลนั้นแล้ว
เพียงใด 

 
ฎ. การออกใบแทนประทานบัตรและสัญญาผูกขาด 

   
 

ข้อ ๒๑.  การออกใบแทนประทานบัตรและสัญญาผูกขาด ให้นําบทบัญญัติแห่ง
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๔๙๐) ว่าด้วยการออกใบแทนอาชญาบัตรมาใช้โดยอนุโลม และในใบ
แทนประทานบัตรและสัญญาผูกขาดนั้น ให้ข้าหลวงประจําจังหวัดเป็นผู้ลงลายมือชื่ออนุญาต 

 
 



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 
 
 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๐ 
จรูญ  สืบแสง 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุฑามาศ/ปรับปรุง 
๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


