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กฎกระทรวง 
แบงสวนราชการกรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
------------------- 

 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกกฎกระทรวงไว  
ดังตอไปนี ้
 
  ขอ ๑  ใหกรมพัฒนาที่ดิน มีภารกิจเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและวางแผน 
การใชที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรม การสํารวจและจําแนกดิน การอนุรักษดินและน้ํา และการปรับ
ปรุง 
บํารุงดิน โดยการใหบริการและถายทอดเทคโนโลยีดานการพัฒนาท่ีดิน ขอมูลดินและการใช 
ประโยชนที่ดิน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร และใหมีการใชประโยชนท่ีดินอยางย่ังยืน โดยใหมี 
อํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  (๑) ศึกษา สํารวจ จําแนก วิเคราะห และวิจัยดินและท่ีดิน ทําสํามะโนท่ีดิน  
ติดตามสถานการณสภาพการใชที่ดิน เพื่อกําหนดนโยบายและวางแผนการใชที่ดินและเพื่อการ 
พัฒนาที่ดิน 
  (๒) ใหบริการดานการวิเคราะห ตรวจสอบ และใหคําแนะนําเกี่ยวกับ ดิน น้ํา 
พืช  
ปุย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน 
  (๓) ถายทอดผลการศึกษา คนควา วิจัย และใหบริการดานการพัฒนาท่ีดินแก 
สวนราชการที่เกี่ยวของและเกษตรกร 
  (๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรมพัฒนา 
ที่ดินหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
  ขอ ๒  ใหแบงสวนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ดังตอไปนี ้
  (๑) สํานักงานเลขานุการกรม 
  (๒) กองการเจาหนาท่ี  
  (๓) กองคลัง 
  (๔) กองชาง 
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  (๕) กองแผนงาน 
  (๖) กองแผนท่ี 
  (๗) ศูนยสารสนเทศ  
  (๘) - (๑๙) สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ - ๑๒ 
  (๒๐) สํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 
  (๒๑) สํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ดิน 
  (๒๒) สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน 
 
  ขอ ๓  สวนราชการกรมพัฒนาที่ดิน มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  (๑) สํานักงานเลขานุการกรม มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
        (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 
        (ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของกรม 
        (ค) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ งานนิติกรรม 
และสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอ่ืนท่ีอยูใน 
อํานาจหนาท่ีของกรม 
        (ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธและเผยแพรกิจกรรมของกรม 
        (จ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาท่ีดิน 
        (ฉ) ดําเนินการอื่นใดท่ีมิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใด 
ของกรม  
        (ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น 
ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
  (๒) กองการเจาหนาท่ี มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
        (ก) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม 
        (ข) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น 
ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
  (๓) กองคลัง มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
        (ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ  
อาคารสถานที่ และยานพาหนะของกรม 
        (ข) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น 
ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
  (๔) กองชาง มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้  
        (ก) ศึกษา วิจัย และกําหนดรูปแบบมาตรการพัฒนาที่ดินดานวิศวกรรม 
        (ข) กําหนดมาตรฐานการสํารวจ ออกแบบ ระบบอนุรักษดิน และน้ํา 
ดานวิศวกรรม  
        (ค) วางผัง ออกแบบ และควบคุมการกอสรางอาคารสถานที่ของกรม 



   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    

        (ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น 
ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
  (๕) กองแผนงาน มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
        (ก) จัดทําและประสานแผนการปฏิบัติงาน งบประมาณของกรมให 
สอดคลองกับนโยบายและแผนแมบทของกระทรวง รวมท้ังเรงรัด ติดตาม และประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดกรม 
        (ข) ศึกษา วิเคราะห จัดทําแผนงานวิจัย ประสานงาน จัดทําทะเบียนวิจัย 
และรวบรวมผลงานวิจัยของกรม 
        (ค) ติดตอและประสานงานกับองคการ หรือหนวยงานตางประเทศ ดาน 
ความชวยเหลือ และความรวมมือทางดานการพัฒนาท่ีดิน รวมทั้งการจัดประชุม และเจรจาตามที ่
ไดรับมอบหมาย 
        (ง) พัฒนาระบบมาตรฐานงานของกรมพัฒนาท่ีดิน (P.S.O) และติดตาม 
การดําเนินงาน 
        (จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น 
ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
  (๖) กองแผนท่ี มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
        (ก) จัดทํามาตรฐานของแผนที่ชนิดตางๆ 
        (ข) จัดทําการจําแนกประเภทที่ดิน และตรวจสอบที่ดินตามมต ิ
คณะรัฐมนตร ี
        (ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น 
ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
  (๗) ศูนยสารสนเทศ มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้  
        (ก) ศึกษา พัฒนา และจัดวางระบบฐานขอมูล ระบบการเชื่อมโยง ระบบ 
เครือขายการสื่อสารขอมูล ระบบคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาที่ดิน  
        (ข) เปนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศดานภูมิศาสตร ของกระทรวงเกษตร
และ 
สหกรณ    
        (ค) ศึกษาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการบริหารจัดการของ
กรม 
        (ง) ถายทอดเทคโนโลยีและใหบริการขอมูลแกหนวยงานท่ีเก่ียวของและ 
เกษตรกร  
        (จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น 
ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
  (๘) - (๑๙) สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑-๑๒ มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
          (ก) ศึกษา สํารวจ และวิเคราะหขอมูลดินและที่ดิน เพื่อการวางแผน การ



   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    

ใช 
ที่ดินในระดับไรนา 
          (ข) ศึกษา วิจัย และทดสอบผลการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน เพื่อการ 
ปรับใชในพื้นที่ 
          (ค) สํารวจ ออกแบบ และควบคุมการกอสรางระบบอนุรักษดินและน้ําใน 
เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
          (ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินในไรนาในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
          (จ) ใหบริการวิเคราะห และตรวจสอบดิน น้ํา ปุย และอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ 
          (ฉ) ผลิตพันธุพืชชนิดตางๆ เพื่อการอนุรักษดินและน้ําและการปรับปรุง 
บํารุงดิน 
          (ช) ถายทอดเทคโนโลยีดานการพัฒนาท่ีดินแกหนวยงานท่ีเก่ียวของและ 
เกษตรกร    
          (ซ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น 
ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
  (๒๐) สํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
           (ก) ศึกษา คนควา ทดลอง และวิจัยการอนุรักษดินและน้ํา การปรับปรุง 
บํารุงดิน และการจัดการที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรม  
           (ข) พัฒนาพันธุพืช วัสดุ เคร่ืองมือ และเครื่องจักรตนแบบ เพื่อการ
พัฒนา 
ท่ีดิน 
           (ค) ถายทอดเทคโนโลยีและใหบริการทางวิชาการแกหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของและเกษตรกร 
           (ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น 
ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
  (๒๑) สํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ดิน มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้  
           (ก) ศึกษา วิเคราะห วิจัย ทดสอบ ตรวจสอบ ดิน น้ํา ปุย พืช ส่ิงปรับ
ปรุง 
ดิน และอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาที่ดิน 
           (ข) ถายทอดเทคโนโลยีและใหบริการทางวิชาการแกหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของและเกษตรกร 
           (ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น 
ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
  (๒๒) สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้  
          (ก) ศึกษา สํารวจ จําแนกดิน ทําแผนที่ดิน วางแผนการใชที่ดิน ตาม 
มาตรฐานที่กําหนด และกําหนดเขตการใชที่ดิน 



   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    

           (ข) ศึกษา วิจัย สมบัติและคุณภาพของดิน ท่ีมีผลตอการใชท่ีดิน 
เพื่อการเกษตร การวางแผนการใชที่ดิน และกําหนดเขตการใชที่ดิน 
           (ค) วินิจฉัยความเหมาะสมของดิน คุณภาพของดิน และจัดทําระบบ 
ขอมูลดิน 
           (ง) ติดตามสถานการณสภาพการใชที่ดิน และวิเคราะหผลกระทบ 
ดานตางๆ 
           (จ) ถายทอดเทคโนโลยีและใหบริการทางวิชาการแกหนวยงานที่เกี่ยว
ของ 
และเกษตรกร 
           (ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น 
ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย  
 
     ใหไว  ณ  วันที ่๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
                   สรอรรถ กลิ่นประทุม 
                รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 
----------------------------------------------------------------
------------------------------------------ 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ เนื่องจากมาตรา ๘ ฉ แหงพระราช 
บัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ บัญญัติวา การแบงสวนราชการภายในสํานักงาน 
รัฐมนตร ีกรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ใหออกเปนกฎกระทรวง 
และ 
ใหระบุอํานาจหนาท่ีของแตละสวนราชการไวในกฎกระทรวงดวย เพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติ 
ดังกลาว สมควรแบงสวนราชการภายในกรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ และระบุ 
อํานาจหนาท่ีของแตละสวนราชการดังกลาวใหเหมาะสมกับสภาพของงาน   จึงจําเปนตองออก 
กฎกระทรวงนี้ 
 
[รก.๒๕๔๕/๑๐๓ก(เลมท่ี ๑)/๒๔๙/๙ ตุลาคม ๒๕๔๕] 
 
ชไมพร/แกไข 
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ 
A+B(C) 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
 


