
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 153 

รางพระราชบัญญัติการรับต้ังครรภแทน พ.ศ. …. 

 มาตรา 1 พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติการรับต้ังครรภแทน พ.ศ. ….  ” 

 มาตรา 2 พระราชบัญญัติน้ีใ ห ใชบังคับเมื่อพนกําหนดหน่ึงร อยแปดสบิวันนับแ ตวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 มาตรา 3 ในพระราชบัญญัติน้ี 

 “การรับต้ังครรภ แทน” หมายความวา การที่หญิงที่รับต้ัง ครรภแทนตกลงรับต้ัง ครรภโดย

กรรมวิธชี วยการเจริญพันธุ กับคู สมรสที่ขอให ต้ังครรภ  และหญิงที่รับต้ัง ครรภแทนตกลงว าจะยก

เด็กที่เกิดจากการต้ังครรภน้ันใหเปนบตุรแกคูสมรสที่ขอใหต้ังครรภ 

 “สัญญารับต้ัง ครรภ แทน” หมาย ความ วา สัญญาซึ่งหญิงที่รับต้ัง ครรภ แทนตกลงรับ

ต้ังครรภ โดยกรรมวิธชี วยการเจริญพันธุ กับคูสมรสที่ขอให ต้ังครรภ  และหญิงที่รับต้ัง ครรภแทน       

ตกลงวาจะยกเด็กที่เกิดจากการต้ังครรภใหเปนบตุรแกคูสมรสที่ขอใหต้ังครรภ 

 “คูสมรสที่ขอใหต้ังครรภ” หมายความวา หญิงและชายซึ่งทําการสมรสตามกฎหมาย และ

ไดเขาเปนคูสัญญาในสัญญารับต้ังครรภแทนกับหญิงที่รับต้ังครรภแทน 

 “การจัดใหมีการรับต้ังครรภแทน” หมายความวา การดําเนินการใดๆ เพือ่ให หญิงคนหน่ึง

ต้ังครรภ โดยใช กรรมวิธชี วยการเจริญพันธุ  โดยหญิงน้ันตกลงยกเด็กที่เกิดจากการต้ั งครรภ ใหแก

บุคคลอ่ืน 

 “กรรมวิธชี วยการเจริญพันธุ ” หมาย ความ วา กรรมวิธีทางการแพทย ที่ใชชวยให หญิง

ต้ังครรภ โดย วิธีการซึ่งแตกตางไปจากการสืบพันธุ ตามธรรมชาติ ตามหลั กเกณฑ ที่แพทยสภา

ประกาศกําหนด 

 “ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ” หมายความวา ผูประกอบวิชาชีพเวช กรรมตามกฎหมายว า

ดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งใช หรือจะใช กรรมวิธชี วยการเจริญพนัธุ เพือ่ให มีการรับ

ต้ังครรภแทน 

 “ศาล” หมายความวา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 

 “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 มาตรา 4 ให ศาลเยาวชนและครอบครัวก ลางเป นศาลที่มีเขตอํานาจตามบทบัญญัติใน

หมวด 2 แหงพระราชบัญญัติน้ี 

 มาตรา 5 ให รัฐมนตรีว าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และ

ให มีอํานาจออกประกาศเพื่อป ฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ีประกาศน้ัน เมื่อไดประกาศในราช

กิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
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หมวด 1 

สิทธิของหญิงที่รับต้ังครรภแทนและหนาที่ของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 มาตรา 6 กอนที่หญิงใดจะตกลงรับต้ังครรภ แทน หญิงน้ันมีสิทธิที่จะได รับทราบขอมลู

ทางการแพท ย จริยธรรม และกฎหมายที่จําเป นและเพยีงพอแก การตัดสนิใจในการตกลงเข ารับ

ต้ังครรภแทนกอนการใชกรรมวิธชีวยการเจริญพันธุเพือ่ใหมีการรับต้ังครรภแทน ผูประกอบวิชาชีพ

เวชกรรมตองดําเนินการให หญิงที่ประสงค จะรับต้ังครรภไดรับขอมูลตามวรรคหนึ่ง จากบุคลา กร

ดานสาธารณสุขซึ่งมคีวามรูทางการแพทย จริยธรรม และกฎหมายเกี่ยวกับการรับต้ังครรภ แทนตาม

มาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

 มาตรา 7 หญิงที่รับต้ังครรภ แทนมสีทิธไิด รับค าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน อ่ืนที่

จําเป นตามสมควร และไม มีลักษณะเพื่อค วามประสงค แหงการค าทั้งน้ี ตามที่รัฐมนตรีประกาศ

กาํหนด 

 มาตรา 8 ในการใช กรรมวิธชี วยการเจริญพันธุ  เพือ่ให มีการรับต้ัง ครรภ แทนน้ัน  ผู

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากหญิงที่รับต้ังครรภแทน 

 ความยินยอมตามวรรคหน่ึงจะเพิกถอนเสียเมื่อใดก็ไดกอนการต้ังครรภ 

 มาตรา 9 ในการใชกรรมวิธชี วยการเจริญพันธุ เพือ่ให มีการรับต้ังครรภ แทน ผูประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมตองปฏิบัติตามมาตรฐานการใหบริการตามที่แพทยสภาประกาศกําหนด 

หมวด 2 

ความเปนมารดาบิดาของเด็กที่เกิดจากการรับต้ังครรภแทน 

 มาตรา 10 กอนการดําเนินการรับต้ัง ครรภแทน คูสมรสที่ขอให ต้ังครรภ กับหญิงที่รับ

ต้ังครรภแทนอาจรวมกันยื่นคํารองตอศาลขอใหมีคําสั่งอนุญาตใหดําเนินการรับต้ังครรภแทน 

 ใหศาลมีคําสั่งตามวรรคหนึ่ง เมื่อผูรองพิสูจนจนเปนทีพ่อใจแกศาล ดังตอไปน้ี 

 (1) หญิงที่รับต้ังครรภแทนและคูสมรสที่ขอใหต้ังครรภมีสัญชาติไทย 

 (2) หญิงที่รับต้ังครรภแทนมีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ 

 (3) หญิงที่รับต้ังครรภแทนไมเปนผูบุพการีหรือผูสืบสันดานของคูสมรสที่ขอใหต้ังครรภ 

 (4) ในกรณีที่หญิงที่รับต้ังครรภ แทนเป นหญิงที่มีสามี สามีของหญิงน้ัน ไดใหความ

ยินยอมในการรับต้ังครรภแทน 

 (5) หญิงที่รับต้ังครรภ แทนไดทราบและเข าใจถึงสิทธิของตนตามมาตรา 6 มาตรา 7 และ

ไดใหความยินยอมตามมาตรา 8 

 (6) การรับต้ังครรภแทนมิไดเปนไปเพื่อความประสงคแหงการคา 
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 (7) การต้ังครรภ ของหญิงที่รับต้ัง ครรภ น้ันจะดําเนินการโดยผู ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ซึ่งจะใชกรรมวิธชีวยการเจริญพันธุที่ทําใหเด็กที่จะเกิดจากการรับต้ังครรภ แทนมีความสัมพันธทาง

พันธุกรรมกับคูสมรสที่ขอใหต้ังครรภทั้งสองฝาย 

 เมื่อศาลมีคําสั่งอนุญาตแล ว ให ถอืวาเด็กที่เกิดจากการรับต้ังครรภ แทนเปนบตุรโดยชอบ

ดวยกฎหมายของคูสมรสที่ขอใหต้ังครรภ โดยไมตองคํานึงวาสภาพบุคคลหรือสถานภาพสมรสของ

คูสมรสที่ขอใหต้ังครรภจะสิ้นสุดลงในขณะที่เด็กถือกําเนิดมา 

 มาตรา 11 ในกรณีที่มิไดมีการยื่นคําร องตอศาล หรือกรณีที่ศาลมิได มีคําสั่งอนุญาตตาม

มาตรา  10 เด็กที่เกิดจากการรับต้ังครรภ แทนย อมเป นบตุรโดยชอบด วยกฎ หมายของหญิงที่รับ

ต้ังครรภแทน โดยไมตองคํานึงวาหญิงน้ันจะมคีวามสัมพันธ ทางพันธุกรรมกับเด็กที่ถือกําเนิดมาให

สนันิษฐานไว กอนว าเด็กที่เกิดจากการรับต้ัง ครรภ แทนตามวรรคหน่ึง เปนบตุรโดยชอบด วย

กฎหมายของสามีของหญิงที่รับต้ัง ครรภ แทน เวนแต ชายผู เปนสามีจะพิสูจน ไดวาตนมไิดใหความ

ยินยอมในการรับต้ังครรภแทน 

 มาตรา 12 ภายใตบังคับมาตรา 11 ความตกลงที่ทําไวลวงหนาใหหญิงที่รับต้ังครรภ แทน

สงมอบเด็ก หรือให คู สมรสที่ขอให ต้ังครรภ แทนรับมอบเด็กที่ เกิดจากการรับต้ังครรภ แทนตาม

สัญญารับต้ังครรภแทนน้ัน ไมอาจฟองรองบังคับคดีได 

 มาตรา 13 ภายในสามป นับแต การเกดิของเด็กจ ากการรับต้ังครรภ แทนตามมาตรา 10 

หากปรากฏวาเด็กที่เกิดจากการรับต้ังครรภ มิไดมีความสัมพันธทางพันธุกรรมกับคู สมรสที่ขอให

ต้ังครรภทั้งสองฝ ายหญิงที่รับต้ังครรภ แทนมีสิทธิยื่นคําร องตอศาลขอให เพกิถอนความเปนมารดา

และบิดาของคูสมรสที่ขอใหต้ังครรภได 

 เมื่อหญิงที่รับต้ังครรภ แทนพสิจูน จนเปนทีพ่อใจแก ศาลตามวรรคหนึ่ง ใหศาลมีอํานาจ

เพกิถอน ความ เปนมารดาและบิดาของคู สมรสที่ขอให ต้ังครรภ  ในกรณีเช นน้ี ใหนําบทบัญญัติ

มาตรา 11 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 มาตรา 14 การฟองคดีไม รับเด็กเป นบุตรตามมาตรา 11 วรรคสอง ชายผู เปนสามีของ

หญิงที่รับต้ังครรภ แทนตองฟองคดีภายในหนึ่งป นับแต วันที่รู ถงึการเกดิของเด็ก และห ามมิใหฟอง

คดีเมื่อพนกาํหนดสบิปนับแตวันเกดิของเด็ก 

  ความในวรรคหน่ึงมใิห ใชบังคับกับกรณีที่ชายผู เปนสามีของหญิงที่รับต้ังครรภ แทนเป น 

ผูแจงหรือยนิยอมใหมีการแจงการเกดิของเด็กในทะเบยีนคนเกดิวาเด็กเปนบุตรของตน 

 มาตรา 15 ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งไม อนุญาตให มีการรับต้ัง ครรภ แทนตามมาตรา 10              

คูสมรสที่ขอให ต้ังครรภอาจฟองคดีต อศาลภายในสามป นับแต การเกดิของเด็ก เพือ่ถอนอํานาจ

ปกครองของมารดาหรือบิดาของเด็กที่เกิดจากการรับต้ังครรภแทน 
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 ในการพิจารณาว าผูใดจะเป นผูใช อํานาจปกครองหรือผู ปกครองเด็กที่เกิดจากการรั บ

ต้ังครรภแทน ใหศาลคํานึงถึงความผาสุกและประโยชนของเด็กเปนสําคัญ 

 มาตรา 16 ใหนําบทบัญญัติในบรรพ 5 ลักษณะ 2 แหงประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย 

มาใชบังคับโดยอนุโลม เพียงเทาที่ไมขดัหรือแยงกับบทบัญญัติแหงกฎหมายนี ้

หมวด 3 

การควบคุมการรับต้ังครรภแทน 

 มาตรา 17 ผูใดกระทําการเป นคนกลาง โดยเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือ

ประโยชน อ่ืนใด เปนการตอบแทนในการจัดให มีการรับต้ังครรภ แทน ตองระวางโทษจําคุกไม เกนิ

หาป หรือปรับไมเกนิหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 ผู ใดในการประกอบการงานในวิชาแพทย หรือกฎหมายกระทํา ความผดิตามวรรคหน่ึง 

ตองระวางโทษหนักกวาโทษที่กฎหมายบัญญัติไวกึ่งหน่ึง 

 มาตรา 18 ผูใดโฆษณา หรือไขข าวโดยประการใดๆ ว ามีหญิงที่ประสงค จะรับต้ังครรภ

แทนหรือมีบุคคลใดประสงค จะใหหญิงอ่ืนรับต้ังครรภ แทน ไมวาจะไดกระทําเพื่อความประสงค

แหงการคาหรือไม  ตองระวางโทษจําคุกไม เกินสามป  หรือปรับไม เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง

ปรับ 

 มาตรา 19 ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมใดใช กรรมวิธีชวยการเจริญพันธุ แก หญิงที่รับ

ต้ังครรภ แทนโดยรู วาหญิงน้ันรับต้ังครรภ แทนผู อ่ืนเพื่อความประสงค แหงการค า ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ประกาศแพทยสภาที่ 1/2540  

เร่ือง มาตรฐานการใหบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ  

  เพื่อใหการบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

เปนไปอยางมีมาตรฐาน สามารถคุมครองผูรับบริการใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 (1) แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ .ศ.2525 

คณะกรรมการแพทยสภาจึงไดมีมติในการประชุมคร้ังที่ 10/2540 วันที่ 9 ตุลาคม พ .ศ.2540 ใหออก

ประกาศกําหนดมาตรฐานการใหบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ ดังน้ี 

 ขอ 1 การใหบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ  หมายความวา กรรมวิธีใดๆ  ที่

เปนการชวยการเจริญพันธุท่ีแตกตางไปจากกระบวนการตามธรรมชาติ  โดยการนําเซลลสืบพันธุทั้ง

เพศหญิงและเพศชาย (Gamete) ออกจากรางกายของผูรับบริการ และ 
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(1) การเคลื่อนยายเซลลสืบพันธุเขาไปในมดลูกและ /หรือหลอดมดลกู  (Itrauterine 

Insemination, Gamete intrafallopian transfer) หรือ 

(2) การปฏิสนธินอกรางกาย (In vitro fertilization) ดวยวิธีการตาง ๆ และการ

เคลื่อนยายตัวออนเขาไปในหลอดมดลกูและ/หรือโพรงมดลกู (Embryo Transfer) 

 ขอ 2 ผูดําเนินการสถานพยาบาล  หรือผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งมีหนาที่ในลักษณะ  

เดียวกันในหนวยงานที่ใหบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทั้งของรัฐและเอกชน จะตอง

รับผิดชอบ หรือจัดใหมีผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม เปนผูรับผิดชอบในการใหบริการดังกลาว 

 ขอ 3 ผูรับผิดชอบในการใหบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุตามขอ 2 ของ 

หนวยงานใด จะตองไดรับหนังสือรับรองจากราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย  ผูประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม ซึ่งเปนผูรับผิดชอบในการใหบริ การเกี่ยวกับเทคโนโลยี  ชวยการเจริญพันธุใน

หนวยงานใดซึ่งใหบริการกอนวันที่ประกาศฉบับนี้ใชบังคับ  ใหดําเนินการขอหนังสือรับรองจาก

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย  ภายในรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศน้ีใชบังคับ       

ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบตามวร รคหน่ึงหรือวรรคสอง ใหขอหนังสอื  รับรองจากราช

วิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทยภายใน 60 วัน นับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 ขอ 4 ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งเปนผูรับผิดชอบตามขอ 3 หรือเปนผูใหบริการ

เกี่ยวกับ เทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุจะตองรักษามาตรฐานการ ใหบริการใหเปนไปตามมาตรฐาน

ที่กําหนดไวแนบทายประกาศนี้ 

 ขอ 5 ใหราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทยเปนผูกํากับดูแลการดําเนินการใหเปน  

ไปตามเจตนารมณของประกาศฉบับนี้  และรายงานผลการดําเนินการตอแพทยสภาเปนประจําปละ

คร้ัง 

 ขอ 6 ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป  

  ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2540 ในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม  114 ตอน

พเิศษ 123 ง ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2540 

ประกาศแพทยสภาที่ 21/2544 

เร่ือง มาตรฐานการใหบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ (ฉบับที่ 2) 

 ตามที่ แพทยสภาไดออกประกาศฉบับที่  1/2540 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2540 กาํหนด

มาตรฐานการใหบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยี  ชวยการเจริญพันธุของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมน้ัน 

บดัน้ี เห็นเปนการสมควรกําหนดมาตรฐานการใหบริการในเร่ืองดังกลาว เปนการเพิ่มเติม  เพื่อ

คุมครองผูรับบริการใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 
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 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21(1) แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ .ศ.2525 ซึ่ง

เปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติ  บางประการ เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง

มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา  50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดย

อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการแพทยสภา  จึงไดมีมติในการประชุมคร้ังที่ 

10/2544 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2544 ใหออกประกาศไวดังตอไปน้ี 

  ขอ 1. ใหเพิ่มความตอไปน้ี เปนขอ 4/1 และขอ 4/2 ของประกาศแพทยสภาฉบับที่ 1/2540 

ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2540 เร่ือง มาตรฐานการใหบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุดังน้ี 

 ขอ 4/1 การใหบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุจะตองไมเปนการกระทําใน

ลักษณะเปนการทําสําเนาชีวิต (Human Cloning) เพื่อการเจริญพันธุ 

  ขอ 4/2 ผูประกอบวิชาชีพเวชก รรมซึ่งเปนผูรับผิดชอบตามขอ 3 หรือเปนผูใหบริการ

เกี่ยวกับเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ  จะตองรักษามาตรฐานการใหบริการในสวนที่เกี่ยวกับการ

บริจาคเซลลสืบพันธุจากหญิงหรือชาย หรือตัวออน ที่ใชในกระบวนการชวย การเจริญพันธุดังน้ี 

  (1) กรณีที่คูสมรสตองการมีบุตรโดยใหภรรยาเปนผูต้ังครรภ ผูประกอบ  วิชาชีพเวชกรรม

อาจใหบริการโดย 

(ก) ใชเซลลสืบพันธุจากผูบริจาคเพื่อการปฏิสนธิไมวาจะทําใหเกิด  ขึ้นภายในหรือ

ภายนอกรางกาย 

(ข) รับบริจาคตัวออนเพื่อการต้ังครรภ 

 (2) กรณีที่คูสมรสตองการมีบุตรโดยใหหญิงอ่ืนซึ่ง มิใชภรรยาต้ังครรภแทน  ผูประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมจะใหบริการไดเฉพาะ กรณี ใชตัวออนที่มาจากเซลลสืบพันธุของคูสมรสเทาน้ัน 

 (3) การใหบริการตาม (1) หรือ (2) ตองอยูภายใตเงื่อนไข ดังน้ี 

(ก) ไมมีการจายคาตอบแทนแกผูบริจาคเซลลสืบพันธุในลักษณะที่อาจทําใหเขาใจได

วา เปนการซื้อขาย 

(ข) ไมมีการจายคาตอบแทนแกหญิงที่ต้ังครรภแทนในลักษณะที่  อาจทําใหเขาใจได

วาเปนการรับจางต้ังครรภ 

(ค) หญิงที่ต้ังครรภแทน จะตองเปนญาติโดยสายเลือดของคูสมรส ฝายใดฝายหน่ึง 

(ง) การตรวจวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมของตัวออนกอนย ายเขาสู โพรงมดลูก  (Pre-

implantation Genetic Diagnosis) ใหกระทําไดเฉพาะการตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคตามความ จําเปนและ

สมควร ทั้งน้ีจะตองไมเปนการกระทําในลักษณะที่อาจทําให เขาใจไดวาเปนการเลือกเพศ  โดยจะ 

ตองมีหนังสือแสดงความยินยอมตามแบบแนบทายประกาศนี ้
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  (4) การใหบริการนอกเหนือไปจากมาตรฐานทีก่าํหนดไวใน (1) (2) และ (3) ผูประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม ซึ่งเปนผูรับผิดชอบ หรือ เปนผูใหบริการ  ตองไดรับความเห็นชอบจากราช

วิทยาลัย สูตินรีแพทยแหงประเทศไทย กอนการใหบริการทุกคร้ัง 

  ขอ 2 ประกาศน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

  ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ .ศ. 2545 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศ

ทั่วไปเลม 119 ตอนที่ 68 ง วันที่ 22 สิงหาคม 2545 


