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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจัดระเบียบการจําหนายสินคาในท่ีสาธารณะ พ.ศ  ๒๕๔๖ 

   
 

 
โดยที่เปนการสมควรกําหนดแนวทางปฏิบัติการจัดระเบียบการจําหนายสินคาใน

ที่สาธารณะในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย และปลอดภัยตอ
สุขอนามัยของประชาชนและเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม 
๒๕๔๖ เรื่อง การแปลงสินทรัพยเปนทุน 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการ
แผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงไดออกระเบียบไว 
ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้ใหเรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดระเบียบ

การจําหนายสินคาในที่สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๖” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจตีความวินิจฉัยปญหา กําหนด

หลักเกณฑ และกําหนดวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
 
ขอ ๔  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้และอาจมอบอํานาจ

เรื่องหนึ่งเรื่องใดใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนได 
 
 

หมวด ๑ 
ขอความท่ัวไป 

   
 

ขอ ๕  ในระเบียบนี้ 
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด

เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย
จัดต้ังข้ึนยกเวนกรุงเทพมหานคร 

ใหองคการบริหารสวนจังหวัดดําเนินการในพื้นที่สภาตําบลดวย 

                                                 
๑ รก.๒๕๔๖/พ๑๓๙ง/๑๑/๔ ธันวาคม ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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“ผูบริหารทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล นายกเมืองพัทยา และหัวหนาผูบริหารทองถิ่น
อื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น 

“ท่ีสาธารณะ” หมายความวา ท่ีสาธารณะ และสถานสาธารณะ ตามความหมาย
ในกฎหมายวาดวยการักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองและให
รวมถึงสถานท่ีอ่ืนใดท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดใหมีการจําหนายสินคาไดโดยชอบดวย
กฎหมาย 

“การจําหนายสินคา” หมายความวา การขาย การใหบริการ การปรุงอาหาร 
รวมทั้งการใชรถยนตหรือลอเลื่อนเปนที่จําหนายสินคาในท่ีสาธารณะหรือในสถานที่อื่นใดในเขต
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

“ผูจําหนายสินคา” หมายความวา ผูขายสินคา ผูใหบริการ ผูปรุงอาหารรวมท้ัง
ผูชวยผูจําหนายสินคา ซึ่งจําหนายสินคาในท่ีสาธารณะหรือในสถานท่ีอื่นใดในเขตองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ซึ่งไดรับใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 

“พื้นที่ผอนผัน” หมายความวา ที่สาธารณะที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศ
อนุญาตใหจําหนายสินคา และใหรวมถึงสถานที่อื่นใดที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดใหมีการ
จําหนายสินคาไดโดยชอบดวยกฎหมาย 

“ขอกําหนดของทองถ่ิน” หมายความวา ขอบัญญัติ หรือเทศบัญญัติซึ่งตราขึ้น
โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
 

หมวด ๒ 
การจัดระเบียบการจาํหนายสินคา 

   
 

ขอ ๖  องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดเห็นสมควรใหมีการจัดระเบียบการ
จําหนายสินคาในท่ีสาธารณะ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดพื้นที่
ผอนผัน และคณะกรรมการจัดระเบียบการจําหนายสินคาและคัดเลือกผูจําหนายสินคาเพื่อ
ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

 
ขอ ๗  คณะกรรมการกําหนดพื้นที่ผอนผัน ประกอบดวย 
(๑) ผูบริหารทองถิ่น เปนประธานกรรมการ 
(๒) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ 
(๓) ผูแทนสวนราชการที่มีหนาที่จัดความเปนระเบียบเรียบรอยในพื้นที่ตาม

กฎหมายที่เกี่ยวของ เปนกรรมการ 
(๔) ผูแทนภาคประชาชน เชน ผูแทนจากหอการคาจังหวัด สภาอตุสาหกรรม

จังหวัด ชมรมธนาคารระดับจังหวัด องคกร สมาคม ประชาคม และผูแทนสาขาอาชีพตางๆ และ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เมื่อรวมกันแลวมีจํานวนไมนอยกวากรรมการตาม (๑) (๒) และ (๓) ตามที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเห็นสมควร เปนกรรมการ 

(๕) ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่ผูบริหารทองถิ่นแตงตั้ง เปน
เลขานุการ 

การดําเนินการของคณะกรรมการดังกลาวจะตองอยูภายใตบังคับของกฎหมายที่
เกี่ยวของกับที่สาธารณะซึ่งอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

 
ขอ ๘  คณะกรรมการกําหนดพื้นที่ผอนผัน มีหนาท่ีใหคําแนะนําแกเจาพนักงาน

ทองถิ่นในการกําหนดพื้นที่ผอนผัน ในเรื่องดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดพื้นที่ที่มีการจําหนายสินคาเปนพื้นที่ผอนผัน หรือาจกําหนดพื้นท่ี

ผอนผันเพิ่มขึ้น ซึ่งจะตองไมเปนอุปสรรคตอการใชที่สาธารณะในการสัญจรโดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัยและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง ตลอดจนไมเปนอุปสรรคตอการทําความ
สะอาด 

(๒) ควรกําหนดระยะเวลาพื้นที่ผอนผันคราวละไมเกินสามป รวมท้ังกําหนดวัน
เวลาที่ผอนผันใหชัดเจน โดยระบุระยะเวลาเริ่มตนและส้ินสุดในการผอนผันแตละคราวรวมท้ัง
จัดทําแผนผังแสดงอาณาเขตพื้นที่ผอนผัน และระบุวัน เวลาในแผนผังดวย 

(๓) กําหนดหลักเกณฑอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการกําหนดพื้นที่ผอนผัน ตามที่
เห็นสมควร 

 
ขอ ๙  คณะกรรมการจัดระเบียบการจําหนายสินคาและคัดเลือกผูจําหนายสินคา 

ประกอบดวย 
(๑) ผูบริหารทองถิ่น เปนประธานกรรมการ 
(๒) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ 
(๓) ผูแทนสวนราชการที่มีหนาที่จัดความเปนระเบียบเรียบรอยในพื้นที่ตาม

กฎหมายที่เกี่ยวของ เปนกรรมการ 
(๔) ผูแทนภาคประชาชน เชน ผูแทนประชาชนที่มีภูมิลําเนาอาศัยอยูในบริเวณ

พื้นที่ผอนผันและผูแทนผูจําหนายสินคา และเมื่อรวมกันแลวมีจํานวนไมนอยกวากรรมการตาม 
(๑) (๒) และ (๓) ตามที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเห็นสมควรเปนกรรมการ 

(๕) ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่ผูบริหารทองถิ่นแตงตั้ง เปน
เลขานุการ 

 
ขอ ๑๐  ภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและความเปน

ระเบียบเรียบรอยของบานเมืองและกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข คณะกรรมการาจัดระเบียบ
การจําหนายสินคาและคัดเลือกผูจําหนายสินคา มีหนาที่ใหคําแนะนําแกเจาพนักงานทองถิ่นใน
การจัดระเบียบการจาํหนายสินคาและคัดเลือกผูจําหนายสินคาในเรื่อง ดังตอไปนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) กําหนดวิธีการจัดระเบียบการจําหนายสินคาในพื้นที่ผอนผัน เพื่อความเปน
ระเบียบเรียบรอย ดังตอไปน้ี 

(ก) กําหนดเขตพื้นที่ผอนผัน โดยจัดใหมีรูปผังบริเวณพื้นที่ผอนผันใหชัดเจน 
และปดประกาศใหทราบทั่วกัน 

(ข) กําหนดความกวาง ความยาวของชองทางคนเดินและยานพาหนะเพื่อความ
สะดวกและไมกระทบตอสิทธิการใชที่สาธารณะของประชาชน 

(ค) กําหนดเครื่องหมายแสดงอาณาเขตและหมายเลขพื้นที่จําหนายสินคาแตละ
ราย รวมทั้งชองทางคนเดินใหชัดเจน 

(๒) กําหนดขอหามผูจําหนายสินคา ดังตอไปน้ี 
(ก) วางสินคา อุปกรณเครื่องมือหรือสิ่งของ นอกเขตพื้นที่ที่วางจําหนายสินคา

ของตน 
(ข) กระทําการใดๆ ที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอประชาชน 
(ค) กระทําการใดๆ อันกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินสาธารณะ เชน การ

ตอกตะป ูหรือตัดตนไม 
(ง) กอสราง ตั้งแผง หรือจัดอุปกรณที่เกี่ยวของกับการจําหนายสินคาในลักษณะ

ถาวร 
(๓) กําหนดขอพึงปฏิบัติของผูจําหนายสินคา ดังตอไปนี้ 
(ก) ตองรักษาความสะอาด จัดหาภาชนะรองรับขยะ 
(ข) ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยเพื่อประชาชนผูบริโภค 
(ค) เม่ือเลิกจําหนายสินคาหรือส้ินสุดระยะเวลาการจําหนายสินคาในแตละวัน ผู

จําหนายสินคาตองจัดเก็บสินคา อุปกรณเครื่องมือ หรือส่ิงของตางๆ และนําออกนอกเขตพื้นที่
ผอนผัน 

(๔) กําหนดหลักเกณฑการเพิกถอนหนังสือรับรองการจําหนายสินคาของผู
จําหนายสินคาที่ฝาฝนขอหามหรือไมปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

(๕) กําหนดวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกผูจําหนายสินคา ไดแก
คุณสมบัติของผูจําหนายสินคา การประชาสัมพันธ การประกาศรบัสมัคร การคัดเลือกซึ่งอาจทํา
โดยการจับฉลาก การประกาศรายชื่อ การจัดทําทะเบียนประวัติและบัตรประจําตัวผูจาํหนายสินคา 

(๖) กําหนดวิธีการดําเนินการอื่นๆ ตามท่ีเห็นสมควร 
 
 

หมวด ๓ 
การรับรองการจําหนายสินคา 

   
 

ขอ ๑๑  ผูจําหนายสินคาในพื้นที่ผอนผันที่ประสงคใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นออกหนังสือรับรองการจําหนายสินคาอาจยื่นคํารองตอผูบริหารทองถิ่นเพื่อใหออกหนังสือ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

รับรองการจําหนายสินคาไดและใหเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่นพิจารณาออกหนังสือรับรอง
การจําหนายสินคาได 

แบบคํารองและหนังสือรับรองการจําหนายสินคาใหเปนไปตามที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 
ขอ ๑๒  องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจพิจารณาออกขอกําหนดของทองถิ่นเพื่อ

ดําเนินการตามแนวทางของระเบียบนี ้
 
ท้ังน้ี ภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น

นั้นๆ 
 

ใหไว ณ วันที ่๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ประชา มาลีนนท 

รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บรรณพต/พิมพ 
๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ 

สุมลรัตน/ศุภสรณ/ตรวจ 
๑๒ เมษายน ๒๕๔๗ 

A+B 
 


