
เร่ืองเสร็จที่ ๒๖๒/๒๕๒๘ 
 

บันทึก 
เร่ือง  ปญหาตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาต ิ

พ.ศ.๒๕๑๘ (การพิจารณารายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการ 

ปองกันและแกไขผลกระทบกระเทือนตอคุณภาพสิ่งแวดลอม) 
   

 
สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไดมีหนังสือ ดวนที่สุดที่ วพ 

๐๕๐๑/๑๙๕๕ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๒๘ และท่ี วพ ๐๕๐๑/๒๓๔๒ ลงวันที่ ๒๘พฤษภาคม 
๒๕๒๘ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความวา  มาตรา ๑๘๑แหงพระราชบัญญัติสงเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๑๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสงเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒๑  ไดบัญญัติใหสํานักงาน
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาใหความเห็นชอบรายงาน

                                                           
๑มาตรา ๑๘  ในกรณีท่ีมีประกาศตามมาตรา ๑๗ (๑)  ใหเจาหนาท่ีซึ่งมีอํานาจหนาท่ีตาม

กฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาต ออกใบอนุญาต หรือตออายุใบอนุญาตใหบุคคลดําเนินการตามโครงการ
หรือกิจการใด ๆ เสนอรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบกระเทือนตอ
คุณภาพสิ่งแวดลอมตั้งแตในระยะเตรียมงานของบุคคลซึ่งขออนุญาต ขอใหออกใบอนุญาต หรือขอตออายุ
ใบอนุญาตตอสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบกอนที่จะดําเนินการ 

เม่ือเจาหนาท่ีดังกลาวไดเสนอรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบกระเทือนตอคุณภาพสิ่งแวดลอม ตั้งแตในระยะเตรียมงานตามวรรคหนึ่งแลว  ใหสํานักงาน
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติพิจารณารายงานดังกลาวใหเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับการเสนอ
รายงานนั้น  แตถาสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมิไดพิจารณาใหเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว  
ใหถือวาสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติใหความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง 

ในกรณีท่ีสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติใหความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง  ให
เจาหนาท่ีดังกลาวสั่งอนุญาต ออกใบอนุญาต หรือตออายุใบอนุญาตแกบุคคลซึ่งขออนุญาต ขอใหออก
ใบอนุญาต หรือขอตออายุใบอนุญาตได 

ในกรณีท่ีสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติพิจารณาไมใหความเห็นชอบตาม
วรรคหนึ่ง ใหเจาหนาท่ีดังกลาวรอการสั่งอนุญาต การออกใบอนุญาต หรือการตออายุใบอนุญาตแกบุคคลซึ่งขอ
อนุญาต ขอใหออกใบอนุญาต หรือขอตออายุใบอนุญาตไวกอนจนกวา บุคคลดังกลาวจะเสนอมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบกระเทือนตอคุณภาพสิ่งแวดลอมตามที่สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
เห็นชอบ 

เม่ือบุคคลดังกลาวไดเสนอมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบกระเทือนตอคุณภาพ
สิ่งแวดลอมตามวรรคสี่แลว  ใหสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติพิจารณามาตรการดังกลาวใหเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับการเสนอมาตรการนั้น แตถาสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
มิไดพิจารณาใหเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาวใหถือวาสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเห็นชอบ
ตามวรรคสี่  และใหเจาหนาท่ีดังกลาวสั่งอนุญาต ออกใบอนุญาต หรือตออายุใบอนุญาตแกบุคคลซึ่งขออนุญาต 
ขอใหออกใบอนุญาต หรือขอตออายุใบอนุญาตได 



 ๒

เก่ียวกับการศึกษาและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบกระเทือนตอคุณภาพส่ิงแวดลอม  
อยางไรก็ดี สํานักงานฯมีขอสงสัยเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการพิจารณารายงานดังกลาว  จึงขอหารือวา 

๑. มาตรา ๑๘ จะใชบังคับเฉพาะการพิจารณารายงานเกี่ยวกับการศึกษาและ
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบกระเทือนตอคุณภาพส่ิงแวดลอมของเอกชนเทานั้นใช
หรือไม หรือจะใชบังคับกับการพิจารณารายงานของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจดวย 

๒. โดยที่มาตรา ๑๘ ไดกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาดังกลาวไวเปนสองระยะ 
คือ ระยะแรกมีกําหนดเกาสิบวัน และระยะที่สองมีกําหนดสามสิบวัน หากรายงานนั้นไมไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานฯท้ังในระยะที่หนึ่งและระยะที่สองแลวตอมาไดมีการเสนอมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบกระเทือนตอคุณภาพส่ิงแวดลอมมาใหสํานักงานฯพิจารณาอีกเปนครั้ง
ที่สาม  การนับระยะเวลาที่ใชในการพิจารณารายงานดังกลาวจะนับตั้งแตระยะใด 

๓.  เนื่องจากกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ .๒๕๒๗) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๑๘ ซึ่งกําหนดคุณสมบัติ
ของผูชํานาญการ หลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให
ผูชํานาญการเปนผูมีสิทธิทํารายงาน ฯ มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๒๗ เปนตนไป 
แตสํานักงานฯไดรับรายงานดังกลาวไวกอนวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๒๗ และตอมาไดพิจารณา
ไมใหความเห็นชอบในรายงานนั้นไปในระยะแรกภายหลังวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๒๗  ถาไดมีการ
จัดทํารายงาน ฯ โดยบุคคลซึ่งไมไดรับใบอนุญาตเสนอใหสํานักงานฯพิจารณาใหมในระยะที่สอง
อีกครั้งหนึ่ง  สํานักงานฯจะพิจารณารายงานนั้นตอไปไดหรือไม 

๔. โดยที่การดําเนินการตามโครงการบางประเภทของสวนราชการอยูในขายที่
จะตองจัดทํารายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบกระเทือนตอ
คุณภาพส่ิงแวดลอม  แตปรากฏวาสวนราชการบางแหง คือ กระทรวงคมนาคมไดรับความ
ชวยเหลือในการจัดทํารายงานดังกลาวสําหรับการสรางสนามบินพาณิชยจากตางประเทศโดยจัดสง
นิติบุคคลซึ่งมิไดรับใบอนุญาตเปนผูมีสิทธิทํารายงานฯตามกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒๗ 
ฯ มาทํารายงาน ฯ ใหโดยตรง  ดังนี้ สํานักงานฯจะมีวิธีปฏิบัติในการพิจารณารายงานดังกลาว
อยางไร 

 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย คณะที่ ๖) ไดพิจารณา

ปญหาดังกลาว  และไดฟงคําช้ีแจงของผูแทนกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงาน 
(สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ) แลว  มีความเห็นดังนี้ 

(๑) สําหรับปญหาประการแรก  มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง๒ แหงพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๑๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตัฯิ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒๑ บัญญัติวา  ในกรณีที่มีประกาศตามมาตรา ๑๗ (๑)๓ แลว  ใหเจาหนาที่
                                                           

๒โปรดดูเชิงอรรถที่ (๑) 
๓มาตรา ๑๗  ใหนายกรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมี

อํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนด 



 ๓

ซึ่งมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตออกใบอนุญาตหรือตออายุใบอนุญาตให
บุคคลดําเนินการตามโครงการหรือกิจการใด  เสนอรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบกระเทือนตอคุณภาพส่ิงแวดลอมตั้งแตในระยะเตรียมงานของบุคคล
ซึ่งขออนุญาต ฯลฯ ตอสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเพ่ือพิจารณาใหความ
เห็นชอบกอนที่จะดําเนินการ ซึ่งหมายความวา ใหเจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายเสนอ
รายงานฯตอสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  มิไดใหสํานักงานฯพิจารณารายงานอื่น
ใดอันมิใชรายงานฯของเจาหนาที่ตามที่ระบุไว  มาตรา ๑๘ จึงใชบังคับกับกรณีที่บุคคลซึ่งจะ
ดําเนินการตามโครงการหรือกิจการดังกลาวตองขออนุญาตขอรับใบอนุญาต หรือขอตออายุ
ใบอนุญาตจากเจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายกอนที่จะดําเนินการเทานั้น  ฉะนั้น 
โครงการหรือกิจการของสวนราชการ หรือโครงการหรือกิจการของรัฐวิสาหกิจบางกรณี ซึ่งเปน
โครงการหรือกิจการที่ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีโดยไมตองขออนุญาตจากเจาหนาที่ซึ่งมี
อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย เชน การสรางสนามบินพาณิชยของทางราชการ หรือการสรางระบบ
ทางพิเศษของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยการทางพิเศษ เปนตน  จึงไมมีรายงานฯของ
เจาหนาที่ฯตามมาตรา ๑๘ ที่จะใหสํานักงานฯพิจารณา เพราะไมจําเปนตองขออนุญาตหรือเสนอ
รายงานฯผานเจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายแตอยางใด  กรณีเชนวานั้นตองบังคับตาม
มาตรา ๕ (๙)๔ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๑๘ 
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒๑ ถาหากสวนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจนั้น ๆ ไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๗ (๑) อันอาจทําใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง 
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมีหนาที่เสนอความเห็นตอนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการ  
สวนโครงการหรือกิจการของรัฐวิสาหกิจบางกรณีที่ตองขออนุญาตจากเจาหนาที่ตามกฎหมาย เชน 
การสรางโรงแรมที่ตั้งอยูริมแมน้ํา เปนตน ตองอยูในบังคับของมาตรา ๑๘ เพราะเปนกรณีที่ตอง
ขออนุญาตจากเจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย 

(๒) สําหรับปญหาประการที่สอง  ในกรณีที่สํานักงานฯไมใหความเห็นชอบ
                                                                                                                                                                      

(๑) ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของสวนราชการรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่
ตองมีรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบกระเทือนตอคุณภาพสิ่งแวดลอม
ตั้งแตในระยะเตรียมงาน  และตองเสนอรายงานนั้นตอสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเพ่ือ
พิจารณาใหความเห็นชอบกอนที่จะดําเนินการ 

(๒) มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมอันมิใชเรื่องท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายของสวน
ราชการใดโดยเฉพาะ 

(๓) วิธีการที่จะใชในการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
๔มาตรา ๕  คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมีหนาท่ี  ดังตอไปนี ้

ฯลฯ    ฯลฯ 

(๙) เสนอความเห็นตอนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการในกรณีท่ีปรากฏวาสวนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจใด ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับเก่ียวกับการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมอันอาจทําใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง 

ฯลฯ    ฯลฯ 



 ๔

รายงานฯของเอกชนภายหลังจากที่ไดพิจารณารายงานนั้นเสร็จในระยะแรกภายในเกาสิบวันแลว 
มาตรา ๑๘ วรรคสี่๕ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๑๘ ฯ บัญญัติใหเจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายรอการสั่งอนุญาต การออกใบอนุญาต หรือ
การตออายุใบอนุญาตไวกอนจนกวาบุคคลดังกลาวจะเสนอมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
กระเทือนตอคุณภาพส่ิงแวดลอมตามที่สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเห็นชอบ  
ฉะนั้น เมื่อบุคคลดังกลาวไดเสนอมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบกระเทือนตอคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมมาใหมเปนครั้งที่สอง ตามมาตรา ๑๘ วรรคสี่ แลว และสํานักงานฯ ไดพิจารณาเสร็จ
ภายในสามสิบวันตามมาตรา ๑๘ วรรคหา๖ แตไมใหความเห็นชอบ  กรณีก็ยังคงอยูในบังคับของ
มาตรา ๑๘ วรรคสี่ตอไป ซึ่งหมายความวา เจาหนาที่ฯตองรอการสั่งอนุญาต ฯลฯ ตอไปตาม
มาตรา ๑๘ วรรคสี่จนกวาบุคคลดังกลาวจะเสนอมาตรการฯตามที่สํานักงานฯเห็นชอบเมื่อบุคคล
ดังกลาวไดเสนอมาตรการดังกลาวมาใหมเปนครั้งที่สาม สํานักงานฯก็ตองพิจารณามาตรการ
ดังกลาวใหเสร็จตามมาตรา ๑๘ วรรคหาเชนเดียวกับการพิจารณาในครั้งที่สอง เพราะถือไดวาเปน
การเสนอมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบกระเทือนตอคุณภาพส่ิงแวดลอมตามมาตรา ๑๘ 
วรรคสี่ คือ ตองพิจารณาใหเสร็จภายในสามสิบวัน  มิใชเร่ิมตนนับเวลาเกาสิบวันใหมตามมาตรา 
๑๘ วรรคสอง  เพราะกรณีนี้เปนเพียงการแกไขรายงานฉบับเดิม  มิใชกรณีที่เจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจ
หนาที่ตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาต ฯลฯ เสนอรายงานฯมาใหมทั้งหมดตามมาตรา ๑๘ 
วรรคหนึ่งอีก 

(๓) สํ าห รับปญหาประการที่ สาม   รายงานฯ  ตามมาตรา  ๑๘๗ แหง
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๑๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒๑ จะตองทําโดยบุคคลตามที่กําหนดไวในมาตรา ๑๙๘ 
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๑๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒๑  ฉะนั้น ถารายงานนั้นทําโดยสวนราชการ หรือ
สถาบันการศึกษาของทางราชการที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติขอใหทําตามมาตรา ๑๙ 
วรรคหนึ่ง  ผูทํารายงานฯ ก็ไมจําเปนตองไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการฯ และสํานักงานฯก็
                                                           

๕โปรดดูเชิงอรรถที่ (๑)  
๖โปรดดูเชิงอรรถที่ (๑)  
๗โปรดดูเชิงอรรถที่ (๑)  
๘มาตรา ๑๙  เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามมาตรา ๑๘ คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ

อาจขอใหสวนราชการ หรือสถาบันการศึกษาของทางราชการที่เห็นสมควรทํารายงานเกี่ยวกับการศึกษาและ
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบกระเทือนตอคุณภาพสิ่งแวดลอมก็ได 

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติอาจอนุญาตใหบุคคลซึ่งเปนผูชํานาญในการศึกษา
ผลกระทบกระเทือนตอคุณภาพสิ่งแวดลอม มีสิทธิทํารายงานการศึกษาและมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบกระเทือนตอคุณภาพสิ่งแวดลอมได 

การขอและการออกใบอนุญาต คุณสมบัติของผูชํานาญการ การสั่งพักและการเพิกถอนการ
อนุญาต การควบคุมการปฏิบัติงานของผูไดรับอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการที่กําหนด
ในกฎกระทรวง  และใหเสียคาธรรมเนียมการขอและการออกใบอนุญาตตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 



 ๕

สามารถพิจารณารายงานนั้นตอไปได  แตถาเปนกรณีที่ผูชํานาญการซึ่งมิใชสวนราชการหรือ
สถาบันการศึกษาของทางราชการตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง เปนผูทํารายงานฯ มาตรา ๑๙ วรรค
สอง บัญญัติวา คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติอาจอนุญาตใหบุคคลซึ่งเปนผูชํานาญใน
การศึกษาผลกระทบกระเทือนตอคุณภาพสิ่งแวดลอมมีสิทธิทํารายงานการศึกษาและมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบกระเทือนตอคุณภาพส่ิงแวดลอมได  ฉะนั้น ผูชํานาญการดังกลาว
จะตองมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๒๗) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๑๘ และไดรับใบอนุญาต
ตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง เสียกอน จึงจะมีสิทธิทํารายงานดังกลาวได  ดังนั้น เมื่อผูชํานาญการที่
ทํารายงานฯเสนอสํานักงานฯ ยังมิไดรับใบอนุญาต สํานักงานฯ จึงไมอาจพิจารณารายงานดังกลาว
ตอไปได 

(๔) สําหรับปญหาประการที่ส่ี  โครงการของสวนราชการที่ดําเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรีตามปญหาที่หารือมานี้ ซึ่งไดแกโครงการสรางสนามบินพาณิชยของกระทรวง
คมนาคม ไมอยูในบังคับของมาตรา ๑๘๙ และมาตรา ๑๙๑๐ ตลอดจนกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ 
(พ.ศ.๒๕๒๗)ฯ ดวยเหตุผลดังที่ไดกลาวแลวในปญหาขอแรก  ฉะนั้น เมื่อกระทรวงคมนาคม
เสนอรายงานดังกลาวตามมาตรา ๑๗ (๑)๑๑ แลว สํานักงานฯ สามารถพิจารณารายงานดังกลาว
ได โดยถือวาเปนรายงานของสวนราชการที่เสนอมาตามมาตรา ๑๗ (๑)  สวนผูชํานาญการจาก
ตางประเทศนั้นเปนเพียงใหความคิดเห็นตอสวนราชการและดําเนินการภายใตความรับผิดชอบ
ของสวนราชการเทานั้น 
 
 

(ลงช่ือ)  อมร จันทรสมบูรณ 
(นายอมร จันทรสมบูรณ) 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

มิถุนายน  ๒๕๒๘ 

                                                           
๙โปรดดูเชิงอรรถที่ (๑)  
๑๐โปรดดูเชิงอรรถที่ (๘)  
๑๑โปรดดูเชิงอรรถที่ (๓) 


