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กฎกระทรวง
กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท
ในพื้นที่บางสวนในทองที่อําเภอบางไทร อําเภอพระนครศรีอยุธยา อําเภอบางปะอิน

และอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. 2545

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5(3) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และมาตรา 8(10) แหงพระราช
บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 อันเปนพระราช
บัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา
35 มาตรา 48 มาตรา 49 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได โดยอาศยัอํานาจตามบท
บัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว ดัง
ตอไปนี้

ขอ 1 ใหยกเลิก
(1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 26 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
(2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

ขอ 2 ในกฎกระทรวงนี้
“บริเวณที่ 1” หมายความวา

พ้ืนที่ในบริเวณรอบนอกเขตพระราชวังบางปะอิน ในระยะ 500 เมตร
พ้ืนที่ในบริเวณรอบนอกเขตศูนยศิลปาชีพบางไทร ในระยะ 500 เมตร เฉพาะฝงตะวันออกของแมน้ํา

เจาพระยา
“บริเวณที่ 2” หมายความวา

พ้ืนที่ในบริเวณเขตเทศบาลตําบลบานเลน เวนแตพ้ืนที่ในบริเวณที่ 1
พ้ืนที่ในบริเวณที่วัดจากริมฝงแมน้ํานอย ฝงตะวันออก ในเขตอําเภอบางไทรไปทางทิศตะวันออกเปนระยะ

500 เมตร และพ้ืนที่ในบริเวณที่วัดจากริมฝงแมน้ําเจาพระยา ฝงตะวันออก ในเขตอําเภอบางไทร ไปทางทิศตะวันออกจนจด
เขตทางของถนนสายบางไทร - เชียงรากนอย ฟากตะวันตก เวนแตพ้ืนที่ของศูนยศิลปาชพีบางไทร และพ้ืนที่ในบริเวณที่ 1

พ้ืนที่ในบริเวณที่วัดจากริมฝงแมน้ําเจาพระยา ฝงตะวันออก ในเขตตําบลขนอนหลวง ตําบลบานโพ และ
ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน ไปทางทิศตะวันออกเปนระยะ 500 เมตร

“บริเวณที่ 3” หมายความวา
พ้ืนที่ในบริเวณที่วัดจากแนวศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 309 (ถนนโรจนะ) ออกไปทั้งสองขาง

ขางละ 1,000 เมตร โดยดานเหนือจดเสนแบงเขตอําเภอบางปะอินกับอําเภออุทัย และดานใตจดเสนขนาน ฟากเหนือ ระยะ
1,000 เมตร กับและแนวศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เวนแตพ้ืนที่ในบริเวณเขตเทศบาลตําบลลํา
ตาเสา อําเภอวังนอย

พ้ืนที่ในบริเวณที่วัดจากแนวศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ออกไปทั้งสองขาง
ขางละ 1,000 เมตร โดยดานตะวันออกจดเขตเทศบาลลําตาเสา อําเภอวังนอย และดานตะวันตกจดเสนตั้งฉากกับทางหลวง
แผนดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ที่จุดซึ่งอยูหางจากจุดบรรจบระหวางทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) กับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 308 ไปทางทิศตะวันออกเฉยีงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เปน
ระยะ 200 เมตร
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“บริเวณที่ 4” หมายความวา พ้ืนที่ในบริเวณแนวเขตควบคุมอาคารตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี้ เวนแตบริเวณที่ 1
บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 และบริเวณที่ 5

“บริเวณที่ 5” หมายความวา
พ้ืนที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ 2 ในเขตตําบลบานกรด ตําบลขนอนหลวง ตําบลบานโพ และ

ตําบลบานหวา อําเภอบางปะอิน ไปทางทิศตะวันออกจนจดเสนขนานฟากตะวันตก ระยะ 1,000 เมตร กับแนวศูนยกลางทาง
หลวงแผนดินหมายเลข 32

พ้ืนที่ในเขตตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน ในสวนที่อยูนอกบริเวณรัศมี 2,000 เมตร โดยวัดจากศูนย
กลางของพระราชวังบางปะอิน ซึ่งดานเหนือจดเสนแบงเขตตําบลบานเลนและตําบลบานโพ ดานตะวันออกจดเสนขนาน ฟาก
ตะวันตก ระยะ 1,000 เมตร กับแนวศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 32 ดานใตจดเสนแบงเขตตําบลบานเลนและตําบล
คลองจิก และดานตะวันตกจดแนวเขตบริเวณที่ 2

พ้ืนที่ในเขตตําบลสามเรือน และตําบลบานสราง อําเภอบางปะอิน ในบริเวณที่อยูทางดานทิศตะวันออก
เฉียงเหนือของทางหลวงแผนดินหมายเลข 309 (ถนนโรจนะ) เวนแตพ้ืนที่ในบริเวณที่ 3 โดยเริ่มจากแนวเขตบริเวณที่ 3 ดาน
ทิศตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนจดเสนแบงเขตอําเภอบางปะอินกับอําเภออุทัย

พ้ืนที่ในบริเวณเขตเทศบาลตําบลลําตาเสา อําเภอวังนอย
พ้ืนที่ในเขตตําบลบอตาโล ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย และตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน ซึ่งเปนบริเวณ

ที่ตอจากเสนขนาน ฟากตะวันตก ระยะ 1,000 เมตร กับแนวศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 309 (ถนนโรจนะ) ไปทาง
ดานทิศตะวันตก เสนขนาน ฟากเหนือ ระยะ 1,000 เมตร กับแนวศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ไป
ทางดานทิศเหนือ และเสนขนานฟากตะวันออก ระยะ 1,000 เมตร กับแนวศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 32 ไปทาง
ดานทิศตะวันออก

พ้ืนที่ในเขตตําบลพยอม อําเภอวังนอย ซึ่งเปนบริเวณที่ตอจากเสนขนาน ฟากใต และฟากตะวันออก ระยะ
1,000 เมตร กับแนวศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)

พ้ืนที่ในเขตตําบลบางกระสั้น ตําบลเชียงรากนอย อําเภอบางปะอิน ตําบลลําไทร ตําบลพยอม อําเภอ
วังนอย และตําบลราชคราม ตําบลชางใหญ อําเภอบางไทร ในบริเวณที่วัดจากแนวศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3442
ทางหลวงแผนดนิหมายเลข 347 ทางหลวงพเิศษหมายเลข 9 และทางหลวงแผนดนิหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธนิ) ออกไปทัง้สอง
ขาง ขางละ 1,000 เมตร โดยดานตะวันออกจดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ที่จุดซึ่งอยูหาง
จากจุดบรรจบระหวางทางหลวงแผนดนิหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) กับทางหลวงแผนดินหมายเลข 308 ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เปนระยะ 200 เมตร ดานใตจดแนวเสนแบงเขต
อําเภอบางปะอินกับอําเภอบางไทร และดานตะวันตกจดแนวเสนขนานกบัรมิฝงแมน้ําเจาพระยา ฝงตะวันออก ระยะ 1,000 เมตร
เวนแตพ้ืนที่ในบริเวณที่วัดจากแนวศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3442 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 347 และทางหลวง
พิเศษหมายเลข 9 ออกไปทั้งสองขาง ขางละ 200 เมตร โดยดานตะวันออกจดทางหลวงแผนดนิหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ดานใตจดเสนแบงเขตอําเภอบางปะอินกับอําเภอบางไทร และดานตะวันตกจดแนวเสนขนานกับริมฝงแมน้ําเจาพระยา ฝงตะวัน
ออก ระยะ 1,000 เมตร และพ้ืนที่ที่อยูในบริเวณรัศมี 2,000 เมตร โดยวัดจากศูนยกลางของศูนยศิลปาชีพบางไทร

ทั้งนี้ ตามแผนที่ทายกฎกระทรวงนี้

ขอ 3 ใหกําหนดพื้นที่ในทองที่ตําบลบานกลึง ตําบลกระแชง ตําบลชางนอย ตําบลบานแปง ตําบลสนามชัย
ตําบลราชคราม ตําบลชางใหญ ตําบลโพแตง ตําบลเชียงรากนอย อําเภอบางไทร ตําบลปากกราน ตําบลคลองตะเคียน ตําบล
บานรุน ตําบลเกาะเรียน อําเภอพรนะนครศรีอยุธยา ตําบลบางประแดง ตําบลขนอนหลวง ตําบลบานกรด ตําบลคุงลาน ตําบล
สามเรือน ตําบลบานสราง ตําบลตลาดเกรียบ ตําบลบานโพ ตําบลวัดยม ตําบลบานหวา ตําบลตล่ิงชัน ตําบลบานแปง ตําบล
บานเลน ตําบลบานพลับ ตําบลเกาะเกิด ตําบลคลองจิก ตําบลบางกระสั้น ตําบลเชียงรากนอย อําเภอบางปะอินและตําบลลําตา
เสา ตําบลบอตาโล ตําบลลําไทร ตําบลพยอม อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในแนวเขตตามแผนที่ทายกฎ
กระทรวงนี้เปนบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชซึ่งอาคารชนิดและประเภท ดังตอไปนี้
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(ก) ภายในบริเวณที่ 1 หามบุคคลใดกอสรางอาคารอื่นใด เวนแต
(1) อาคารที่พักอาศัยประเภทบานเดี่ยวที่มีความสูงไมเกิน 8 เมตร
(2) หอถังน้ําที่มีความสูงไมเกิน 11 เมตร

(ข) ภายในบริเวณที่ 2 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร ดังตอไปนี้
(1) โรงงานที่ใชเครื่องจักรมีกําลังรวมตั้งแตหาแรงมาหรือเทียบเทาขึ้นไป หรือใชคนงานตั้งแตสิบคน

ขึ้นไป
(2) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
(3) คลังสินคาที่มพ้ืีนที่เกิน 200 ตารางเมตร
(4) อาคารที่มีความสูงเกิน 16 เมตร
(5) หอถังน้ําที่มีความสูงเกิน 19 เมตร

(ค) ภายในบริเวณที่ 3 หามบุคคลใดกอสรางอาคาร ดังตอไปนี้
(1) โรงงานที่มีระยะหางจากเขตทางของทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) และทาง

หลวงแผนดินหมายเลข 309 (ถนนโรจนะ) นอยกวา 50 เมตร
(2) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
(3) อาคารที่มีความสูงเกิน 25 เมตร เวนแตอาคารโรงงานที่สรางขึ้นภายในเขตนิคมอุตสาหกรรม

บางปะอินและเขตนิคมอุตสาหกรรมบานหวา และต้ังอยูหางจากศูนยกลางของพระราชวงับางปะอินและศูนยศิลปาชีพบางไทร
ไมนอยกวา 2,000 เมตร

(4) หอถังน้ําที่มีความสูงเกิน 28 เมตร
(ง) ภายในบริเวณที่ 4 หามมิใหบุคคลใดกอสรางอาคาร ดังตอไปนี้

(1) โรงงานที่ใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมตั้งแตหาแรงมาหรือเทียบเทาขึ้นไป หรือใชคนงานตั้งแตสิบ
คนขึ้นไป เวนแตอาคารโรงงานที่สรางขึ้นภายในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินและเขตนิคมอุตสาหกรรมบานหวา ที่มีระยะ
หางจากเขตทางของทางหลวงแผนดินหมายเลข 32 และทางหลวงแผนดินหมายเลข 308 เกินกวา 50 เมตร และต้ังอยูหางจาก
ศูนยกลางของพระราชวังบางปะอินและศูนยศิลปาชีพบางไทรไมนอยกวา 2,000 เมตร

(2) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
(3) สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(4) สถานที่บรรจุกาซ สถานที่เก็บกาซ และสถานีบริการ ตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซ

ปโตรเลียมเหลว
(5) โรงมหรสพ
(6) อาคารที่มีความสูงเกิน 12 เมตร เวนแตอาคารที่สรางขึ้นภายในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

และเขตนิคมอุตสาหกรรมบานหวา
(7) หอถังน้ําที่มีความสูงเกิน 15 เมตร เวนแตหอถังน้ําที่สรางขึ้นภายในเขตนิคมอุตสาหกรรมบาง

ปะอินและเขตนิคมอุตสาหกรรมบานหวาที่มีความสูงไมเกิน 28 เมตร
(จ) ภายในบริเวณที่ 5 หามบุคคลใดกอสรางอาคาร ดังตอไปนี้

(1) โรงงานที่มีระยะหางจากเขตทางของทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ทางหลวง
แผนดินหมายเลข 32 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 308 และทางหลวงแผนดินหมายเลข 309 (ถนนโรจนะ) นอยกวา 50 เมตร
และโรงงานที่ใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมตั้งแตหาแรงมาหรือเทียบเทาขึ้นไปหรือใชคนงานตั้งแตสิบคนขึ้นไป เวนแตโรงงาน
จําพวกที่ 1 และโรงงานจําพวกที่ 2 ตามกฎหมายวาดวยโรงงานที่มีพ้ืนที่นอยกวา 200 ตารางเมตร

(2) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ



4

(3) อาคารที่มีความสูงเกิน 25 เมตร เวนแตไซโล และอาคารโรงงานที่สรางขึ้นภายในเขตนิคมอุต
สาหกรรมบางปะอินและเขตนิคมอุตสาหกรรมบานหวา และต้ังอยูหางจากศูนยกลางของพระราชวังบางปะอินและศูนยศิลปาชีพ
บางไทรไมนอยกวา 2,000 เมตร

(4) หอถังน้ําที่มีความสูงเกิน 28 เมตร
การวัดความสูงใหวัดจากระดับถนนหรือขอบทางเทาที่ใกลที่สุดถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคาร

ขอ 4 ภายในบริเวณพ้ืนที่ที่กําหนดตามขอ 3 หามบุคคลใดดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคารใดๆ ใหเปนอาคาร
ชนดิหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดตามขอ 3

ขอ 5 กฎกระทรวงนี้ไมใชบังคับแกการกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคาร ดังตอไปนี้
(1) อาคารหรือสถานที่ของทางราชการ
(2) อาคารหรือสถานที่ขององคการของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่ใชกิจการขององคการ หรือใชเพ่ือ

สาธารณประโยชน
(3) ศาสนสถาน
(4) อาคารของศูนยศิลปาชีพบางไทร
(5) เขื่อน สะพาน อุโมงคทางหรือทอระบายน้ํา รั้ว กําแพง และประตู
(6) อาคารของบริษัทโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จํากัด

1 (7) อาคารและโรงงานของศูนยผลิตและวิจัยพลังงานทดแทนของบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด
(มหาชน) หรือบริษัทรวมทุนของบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ภายในพื้นที่จํานวน 700 ไร ในเขตตําบล
บางกระสั้น และตําบลเชียงรากนอย อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ ภายในแนวเขตตามแผนที่ทาย
กฎกระทรวงนี้ 2

ขอ 6 อาคารที่มีอยูแลวในพ้ืนที่ที่กําหนดตามขอ 3 กอนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหไดรับยกเวนไม
ตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แตหามดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคารดังกลาวใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตอง
หามที่กําหนดตามขอ 3

การดัดแปลงอาคารตามวรรคหนึ่งที่ไมเปนการเพิ่มพ้ืนที่ใชสอยของอาคาร ไมถือเปนขอหามตามขอนี้

ขอ 7 อาคารที่ไดรับใบอนุญาตหรือใบรับแจงการกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชกฎหมายวาดวยการควบ
คุมอาคาร หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการนั้นกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และยังกอสราง ดัดแปลง
หรือเปล่ียนการใชไมแลวเสร็จ ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แตจะขอเปล่ียนแปลงการอนุญาตหรือการแจงให
เปนการขัดตอกฎกระทรวงนี้ไมได

ให ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2545
สรอรรถ กล่ินประทุม

รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

                                               
1 ขอ 5(7) เพิ่มเติมโดย ขอ 1 แหง กฎกระทรวง กําหนดบริเวณหามกอสรางฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
2 แผนที่ทายกฎกระทรวง ถูกยกเลิกโดย ขอ 2 แหง กฎกระทรวง กําหนดบริเวณหามกอสรางฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และใหใชแผนที่ใหมแทนตามที่พิมพไวแลว
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หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปจจุบันทองที่บางสวนในอําเภอบางไทร อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา อําเภอบางปะอิน และอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการขยายตัวในดานการกอสรางอาคารเปน
จํานวนมาก โดยเฉพาะที่อําเภอบางปะอิน และอําเภอบางไทร มีการกอสรางโรงงานอุตสาหกรรมใกลเคียงโบราณสถานเพิ่มมาก
ขึ้น จึงมีความจําเปนตองปรับปรุงมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคารในบริเวณดงั
กลาวตามที่ไดกําหนดโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 26 (พ.ศ. 2534) ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งใชบังคับในทองที่ดังกลาวใหเหมาะสมยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือประโยชนใน
ดานการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง และการสถาปตยกรรม จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 119 ตอนที่ 72ก วันที่ 29 กรกฎาคม 2545

กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท
ในพื้นท่ีบางสวนในทองท่ีอําเภอบางไทร อําเภอพระนครศรีอยุธยา อําเภอบางปะอิน และอําเภอวังนอย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 ให
กระทรวงมหาดไทยดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใช อาคารบาง
ชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางสวนในทองที่อําเภอบางไทร อําเภอพระนครศรีอยุธยา อําเภอบางปะอิน และอําเภอวังนอย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2545 เพ่ือยกเวนไมใชบังคับกฎกระทรวงดังกลาวแกการกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใช
อาคารและโรงงานของศูนยผลิตและวิจัยพลังงานทดแทนของบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) หรือบริษัทรวมทุนของ
บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 124 ตอนที่ 78ก วันที่ 7 พฤศจิกายน 2550
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