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ระเบียบกรมปศุสัตว 
วาดวยการขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
   

 
ดวยเห็นสมควรใหมีการปรับปรุงระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการขอรับและออก

ใบรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว ใหเปนไปตามหลักวิชาการดานการจัดการฟารม ดาน
สุขอนามัย และการจัดการดานส่ิงแวดลอมใหเปนรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน และใหสอดคลองกับ
โครงสรางใหม กรมปศุสัตวจึงวางระเบียบไว ดังตอไปน้ี 

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการขอรับและออก

ใบรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว พ.ศ. ๒๕๔๖” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิก 
๓.๑ ระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานฟารม

เล้ียงสัตว พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓.๒ ระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานฟารม

เล้ียงสัตว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๓.๓ ระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานฟารม

เล้ียงสัตว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 
ขอ ๔  ในระเบียบนี้ 
“มาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว” หมายความวา มาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว ตาม

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
“ผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารม” หมายความวา บุคคลซ่ึงเปนเจาหนาท่ีกรมปศุ

สัตวหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่ไดรับการแตงตั้งจากกรมปศุสัตว ใหทําหนาที่ตรวจรับรอง
มาตรฐานฟารม 

“คณะผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารม” หมายความวา คณะเจาหนาที่กรมปศุสัตว
ที่ไดรับการแตงตั้งจากกรมปศุสัตว ใหทําหนาที่ตรวจรับรองมาตรฐานฟารม 

“ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน” หมายความวา บุคคลซ่ึงเปนบคุลากรจากกรมปศุสัตว 
ทบวงมหาวิทยาลัย หรือหนวยงานอื่นที่มีความรู  ความชํานาญเฉพาะดานเปนพิเศษ 
                                      

๑ รก.๒๕๔๖/พ๕๒ง/๕/๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖ 
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“ผูสังเกตการณ” หมายความวา บุคคลที่ไดรับอนุญาตจากกรมปศุสัตวใหเขา
รวมสังเกตการณ ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารม 

“การตรวจรับรองมาตรฐานฟารม” หมายความวา การตรวจฟารมเพื่อให
คําแนะนํา ประเมินและตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานฟารม 

“สัตวแพทยผูควบคุมฟารม” หมายความวา สัตวแพทยท่ีมีใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่ง ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย พ.ศ. ๒๕๔๕ 
และไดรับใบอนุญาตสัตวแพทยผูควบคุมฟารมจากกรมปศุสัตว 

“ผูประกอบการ” หมายความวา เจาของหรือผูจัดการฟารมที่ขอรับรอง
มาตรฐานฟารม หรือผูไดรับการรับรองมาตรฐานฟารมจากกรมปศุสัตว 

“คณะกรรมการฝกอบรมผูประกอบการ” หมายความวา คณะกรรมการที่จัดการ
ฝกอบรมผูประกอบการเพื่อใหผูประกอบการมีความรูเรื่องมาตรฐานฟารมตามที่กรมปศุสัตว
แตงต้ัง 

“การรับรองมาตรฐานฟารม” หมายความวา การรับรองฟารมท่ีมีมาตรฐานใน
การจัดการฟารมที่ด ีท้ังดานสุขอนามัย และการจัดการดานส่ิงแวดลอม ตลอดจนถึงการควบคุม
และปองกันโรคระบาดของสัตวภายในฟารม ตามหลักเกณฑของการตรวจรับรองมาตรฐานฟารม
ของกรมปศุสัตว 

 
ขอ ๕  ใหอธิบดีกรมปศุสัตว เปนผูรักษาการตามระเบียบนี ้และใหมีอํานาจออก

ระเบียบ หรอืประกาศ หรือคําสั่ง รวมท้ังอํานาจในการวินจิฉัยส่ังการ เพื่อใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
 

หมวด ๑ 
คุณสมบัติของผูประกอบการที่ขอรับรองมาตรฐานฟารม 

   
 

ขอ ๖  ผูประกอบการที่มีความประสงคใหกรมปศุสัตวออกใบรับรองมาตรฐาน
ฟารมเลี้ยงสัตวตองผานการฝกอบรมตามหลักสูตร การฝกอบรมผูประกอบการที่กรมปศุสัตว
กําหนด 

 
ขอ ๗  ผูประกอบการตองเปนเจาของหรือผูจัดการฟารมที่ขอรับรองมาตรฐาน

ฟารม หรือผูไดรับการรับรองมาตรฐานฟารมจากกรมปศุสัตว 
 
ขอ ๘  ผูประกอบการตองปรับปรุงฟารมใหมีคุณสมบัติตามมาตรฐานฟารมที่

กรมปศุสัตวกําหนด 
 
 



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 
 

หมวด ๒ 
การยื่นคําขอรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว 

และการฝกอบรมผูประกอบการ 
   

 
ขอ ๙  สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย ประกาศรับสมัครผูประกอบการที่มี

ความประสงคขอรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว 
 
ขอ ๑๐  ใหผูประกอบการยื่นคําขอรับรองมาตรฐานฟารม พรอมหลักฐานที่

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด ณ ทองที่ที่ฟารมตั้งอยู 
 
ขอ ๑๑  เม่ือสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ไดรับคําขอพรอมหลักฐานตามขอ ๑๐ 

แลวใหผูรับคําขอตรวจสอบคําขอ หลักฐานและคุณสมบัต ิพรอมทั้งแจงใหเจาหนาที่สํานักงานปศุ
สัตวจังหวัดในทองที่นั้นไปตรวจฟารมของผูประกอบการที่ไดยื่นคําขอไวในเบื้องตนวามี
องคประกอบพื้นฐานครบ ๕ ประการหรือไม ดังน้ี 

(๑) มีระบบการทําลายเชื้อโรคกอนเขา และออกจากฟารม 
(๒) มีการจัดการโรงเรือนที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาล 
(๓) โรงเรือนที่ใชเลี้ยงสัตวมีลักษณะและขนาดเหมาะสมกับจํานวนสัตว 
(๔) การจัดการดานบุคลากร สัตวแพทย สัตวบาล และผูเล้ียงสัตวตองมีเพียงพอ 

และเหมาะสมกับจํานวนสัตว 
(๕) การจัดการดานสุขภาพสัตว โดยมีโปรแกรมการใหวัคซีนปองกันโรคที่

เหมาะสม 
 
ขอ ๑๒  ฟารมที่มีองคประกอบพื้นฐานครบ ๕ ประการ ตามขอ ๑๑ ใหเจาหนาที่

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดในทองที่ รายงานสงไปยังผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย 
พรอมดวยคําขอรับรองมาตรฐานฟารม และหลักฐานตางๆ นั้น 

 
ขอ ๑๓  ใหผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย รวบรวมรายชื่อ

ผูประกอบการที่มีสิทธิอบรม และดําเนินการฝกอบรมตอไป 
 
ขอ ๑๔  สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย จัดการฝกอบรมใหแกผูประกอบการ

ตามหลักสูตรท่ีกรมปศุสัตวกําหนด 
 
 
 



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 
 

หมวด ๓ 
สถานที่ฝกอบรม การปฏิบัติเกี่ยวกับการฝกอบรม 

   
 

ขอ ๑๕  ใหคณะกรรมการฝกอบรมผูประกอบการแจงสถานที่ฝกอบรมให
ผูประกอบการที่เขารับการฝกอบรมทราบ 

 
ขอ ๑๖  สถานที่ฝกอบรม จัดขึ้นในสถานที่ที่เหมาะสม 
 
ขอ ๑๗  ผูประกอบการที่เขารับการฝกอบรมตองลงทะเบียนและเขารับการ

ฝกอบรมในหลักสูตรที่กรมปศุสัตวกําหนด ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของหลักสูตร 
 

หมวด ๔ 
การรายงานผลการฝกอบรม 

   
 

ขอ ๑๘  ใหคณะกรรมการฝกอบรมผูประกอบการ นําผลการฝกอบรมเสนอ
ผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย เพื่อออกใบประกาศนียบัตรใหแกผูประกอบการที่
ผานการฝกอบรมและใชประกอบการพิจารณาออกใบรับรองมาตรฐานฟารมตอไป 

 
หมวด ๕ 

การตรวจรับรองมาตรฐานฟารม 
   

 
ขอ ๑๙  คณะผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารม ตรวจประเมินฟารมตามหลักเกณฑ

มาตรฐานฟารมท่ีกรมปศุสัตวกําหนด 
 
ขอ ๒๐  คณะผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารมประกอบดวย หัวหนาคณะผูตรวจ

รับรองมาตรฐานฟารม ผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารม ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานรวมอยางนอย ๖ คน 
และอาจมีผูสังเกตการณรวมดวยก็ได ท้ังนี ้ในการตรวจรับรองมาตรฐานฟารมจะตองมีผูตรวจ
รับรองมาตรฐานฟารมอยางนอย ๓ คน โดยใหมีผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารมจากสํานักสุข
ศาสตรสัตวและสุขอนามัยอยางนอย ๑ คน 

 
ขอ ๒๑  หัวหนาคณะผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารมแจงกําหนดนัดหมายการ

ตรวจรับรองมาตรฐานฟารมใหแกผูประกอบการทราบลวงหนา ๑๕ วัน 
 



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 
 

ขอ ๒๒  ในการตรวจรับรองมาตรฐานฟารม คณะผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารม
แนะนําตัวตอผูประกอบการ และดําเนินการดังนี ้

(๑) แจงวัตถุประสงคและขอบเขตของการตรวจรับรองมาตรฐานฟารม 
(๒) ขอขอมูลรายละเอียดของฟารมเพิ่มเติม ในกรณีที่มีขอมูลในการตรวจสอบ

ไมเพียงพอ 
(๓) กําหนดรายละเอียดแผนการตรวจรบัรองมาตรฐานฟารมและเวลาท่ีใชใน

การตรวจ 
(๔) ตรวจสอบการดําเนินการแกไขขอบกพรองจากการตรวจครั้งท่ีผานมา 
 
ขอ ๒๓  ดําเนินการตรวจรับรองมาตรฐานฟารม โดยมีเจาหนาท่ีของฟารมนํา

ตรวจตลอดเวลา 
 
ขอ ๒๔  เมื่อพบขอบกพรองไมถูกตองตามมาตรฐานฟารมใหจดรายละเอียดใน

บันทึก เพื่อเปนหลักฐานของผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารม 
 
ขอ ๒๕  คณะผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารมตองปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับ

ขอบกพรองที่พบ 
 
ขอ ๒๖  หัวหนาคณะผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารม สรุปผลการตรวจรับรอง

มาตรฐานฟารมและขอบกพรองที่พบใหผูประกอบการรวมทั้งผูท่ีเกี่ยวของไดรับทราบและเปด
โอกาสใหผูประกอบการชี้แจงเพิ่มเติมตลอดจนกําหนดระยะเวลาในการแกไขขอบกพรองรวมกัน 

 
ขอ ๒๗  จัดทําบันทึกสรุปผลการตรวจรับรองมาตรฐานฟารม และระยะเวลาใน

การแกไขขอบกพรองโดยลงลายมือชื่อรวมกัน พรอมทั้งมอบสําเนาเอกสารใหผูประกอบการ 
 

หมวด ๖ 
รูปแบบการตรวจรับรองมาตรฐานฟารม 

   
 

ขอ ๒๘  รูปแบบการตรวจรบัรองมาตรฐานฟารม มี ๔ แบบ ดังน้ี 
(๑) การตรวจชนิดเต็มรูปแบบ (Full Auditing) เปนการตรวจรบัรอง

มาตรฐานฟารมอยางละเอียดในทุกดาน ซึ่งดําเนินการเม่ือมีการขอรับรองมาตรฐานฟารมใหม 
หรือขอตออายุใบรับรองมาตรฐานฟารม หรือเปลี่ยนแปลงแกไข หรือกระทําผิดระเบียบมาตรฐาน
ฟารม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

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 
 

(๒) การตรวจติดตาม (Follow-up Auditing) เปนการตรวจรบัรอง
มาตรฐานฟารมเพื่อติดตามผลการแกไขขอบกพรองจากการตรวจรับรองมาตรฐานฟารมครั้งกอน 

(๓) การตรวจชนิดยอ (Concise Auditing) เปนการตรวจรบัรอง
มาตรฐานฟารมที่มีประวัติการปฏิบัติตามระเบียบมาตรฐานฟารมอยางตอเนื่อง เชน การตรวจ
ทุกๆ ๖ เดือน หรอืทุกๆ ๑ ป การตรวจชนิดนี้จะเลือกขอกําหนดบางหัวขอของมาตรฐานฟารมมา
เปนตัวบงชี้ถึงภาพรวมของการปฏิบัติตามมาตรฐานของฟารมแหงนั้น แตถามีการตรวจพบวามี
การฝาฝนระเบียบมาตรฐานฟารม คณะผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารมอาจปรับการตรวจเปนการ
ตรวจชนิดเต็มรูปแบบไดทันที 

(๔) การตรวจกรณีพิเศษ (Special Auditing) เปนการตรวจรบัรอง
มาตรฐานฟารมเมื่อมีปญหาหรือมีการรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพผลผลิตที่ไมไดมาตรฐาน หรอื
เฉพาะดานเชนการจัดการดานสิ่งแวดลอม เปนตน การตรวจชนิดนี้จะมุงเนนเกี่ยวกับเรื่องที่เปน
ปญหาเทานั้น  

 
หมวด ๗ 

การจัดทํารายงานผลการตรวจรับรองมาตรฐานฟารม 
   

 
ขอ ๒๙  คณะผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารม จัดทํารายงานผลการตรวจรับรอง

มาตรฐานฟารมซ่ึงมีหลักปฏิบติัดังน้ี 
๑. เนื้อหาของรายงานตองเปนขอเท็จจริง มีขอความชัดเจน 
๒. ใหผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารมทุกคนไดพิจารณารางรายงานผลการตรวจ

รับรองมาตรฐานฟารม เพื่อเสนอขอคิดเห็น 
๓. ใหคณะผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารม ลงลายมือชื่อในรายงานผลการตรวจ

มาตรฐานฟารม 
การจัดทํารายงานผลการตรวจรับรองมาตรฐานฟารม โดยมีรายละเอียดแบงเปน 

๒ สวน ดังน้ี 
(๑) รายละเอียดขอมูลท่ัวไป 
๑.๑ ช่ือและท่ีต้ังของฟารม 
๑.๒ วัน เดือน ป ที่ทําการตรวจครั้งนี้และครั้งที่แลว 
๑.๓ ชื่อคณะผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารม 
๑.๔ ชื่อ และตําแหนงของผูท่ีใหขอมูล 
๑.๕ วัตถุประสงคของการตรวจรับรองมาตรฐานฟารม 
๑.๖ ขอบเขตของการตรวจรับรองมาตรฐานฟารม 
๑.๗ การเก็บตัวอยาง (ถามี) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

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 
 

(๒) สรุปผลการตรวจ 
๒.๑ ลักษณะเดนของการปฏิบัติตามมาตรฐาน (ถามี) 
๒.๒ ขอบกพรองที่ไดแกไขจากการตรวจครั้งที่แลว 
๒.๓ ขอบกพรองที่ยังไมแกไขจากการตรวจครั้งที่แลว พรอมกําหนดระยะเวลาที่

แกไข 
๒.๔ ขอบกพรองที่ตรวจพบครั้งนี้ พรอมกําหนดระยะเวลาที่แกไข 
๒.๕ ในกรณีที่เปนการตรวจติดตามตามรูปแบบการตรวจรับรองมาตรฐานฟารม

ในขอ ๒๘ (๒) ใหรายงานเฉพาะขอ ๒.๒ และขอ ๒.๓ 
 

หมวด ๘ 
การแจงผลการตรวจรับรองมาตรฐานฟารมอยางเปนทางการ 

   
 

ขอ ๓๐  คณะผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารมมีหนังสือราชการแจงผลการตรวจ
รับรองมาตรฐานฟารมพรอมแนบรายงานผลการตรวจรับรองมาตรฐานฟารมใหผูประกอบการ
ทราบภายใน ๑๕ วันทําการ นับจากวันที่เสร็จสิ้นการตรวจและใหผูประกอบการแจงรายละเอียด
การแกไขขอบกพรองใหผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยทราบภายใน ๑๕ วัน นับ
จากวันที่ไดรับหนังสือ 

ถาผูประกอบการไมจัดสงหนังสือตอบรับเพื่อแจงรายละเอียดการแกไข
ขอบกพรองภายในกําหนดระยะเวลาขางตน ใหถือวาผูประกอบการยอมรับที่จะแกไขขอบกพรอง
ตามที่คณะผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารมระบุไว 

 
หมวด ๙ 

การออกใบรับรองมาตรฐานฟารม 
   

 
ขอ ๓๑  ใหเลขานุการคณะผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารม นําผลการตรวจรับรอง

มาตรฐานฟารมท่ีผานการรับรองเสนอผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย เพื่อ
พิจารณาออกใบรับรองมาตรฐานฟารมแลวสงใบรับรองมาตรฐานฟารมนั้นใหปศุสัตวจังหวัด เพื่อ
มอบใหแกผูประกอบการตอไป 

 
ขอ ๓๒  ใบรับรองมาตรฐานฟารมใหใชได ๒ ป นับแตวันออกใบรับรอง 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

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 
 

หมวด ๑๐ 
การตออายุใบรับรองมาตรฐานฟารม 

   
 

ขอ ๓๓  ผูประกอบการที่มีความประสงคขอตออายุใบรับรองมาตรฐานฟารมให
ย่ืนคําขอรับรองมาตรฐานฟารมพรอมหลักฐาน กอนหมดอายุภายใน ๓๐ วัน ท่ีสํานักงานปศุสัตว
จังหวัดพรอมกับใบรับรองมาตรฐานฟารมฉบับเดิม 

 
ขอ ๓๔  ใหเจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัดในทองที่นั้นรวบรวมคําขอ

ดําเนินการตรวจสอบเอกสารเบื้องตน และนําเสนอเลขานุการคณะผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารม 
เพื่อนัดหมายการตรวจรับรองมาตรฐานฟารมตอไป 

 
ขอ ๓๕  คณะผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารม จะดําเนินการนัดหมายและตรวจ

รับรองมาตรฐานฟารมเชนเดียวกับการตรวจรับรองมาตรฐานฟารม ตามหมวด ๕ ในขอ ๑๙-๒๗ 
 
ขอ ๓๖  การแจงผลการตรวจรับรองมาตรฐานฟารมอยางเปนทางการคณะ

ผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารมจะแจงผลอยางเปนทางการ เชนเดียวกับการแสดงผลตามหมวด ๘ 
ขอ ๓๐ 

 
ขอ ๓๗  การพิจารณาการตออายุใบรับรองมาตรฐานฟารม เมื่อคณะผูตรวจ

รับรองมาตรฐานฟารมเห็นวา ผูประกอบการรายใดเหมาะสมที่จะไดรับใบรับรองมาตรฐานฟารม
ตอไปใหเลขานุการคณะผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารม นําผลการตรวจรับรองมาตรฐานฟารมท่ี
ผานการรับรองจากคณะผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารม และมีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรฐาน
ฟารมเสนอผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยตออายุใบรับรองมาตรฐานฟารม โดย
เติมคําวา “ตออายุ” และลงนามโดยผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยเปนสําคัญ 

การอนุญาตใหตออายุใบรับรองมาตรฐานฟารมใหนับตอจากวันหมดอายุ
ใบรับรองมาตรฐานฟารมฉบับเดิมเปนตนไป 

 
หมวด ๑๑ 

การจัดทําและเก็บสมุดทะเบียน 
   

 
ขอ ๓๘  เลขานุการคณะผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารม เปนผูจัดทําและเก็บรักษา

สมุดทะเบียนผูประกอบการที่ไดรับการรับรองมาตรฐานฟารม 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

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 
 

หมวด ๑๒ 
การพิจารณาการเพิกถอนใบรับรองมาตรฐานฟารม 

   
 

ขอ ๓๙  ผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยจะดําเนินการเพิกถอน
ใบรับรองมาตรฐานฟารมพรอมทั้งขึ้นทะเบียนประวัติเปนฟารมที่ไมไดมาตรฐานหากปรากฏวา
คณะผูตรวจรับรองมาตรฐานฟารม ไดตรวจตามรูปแบบการตรวจรับรองมาตรฐานฟารมแลว
ภายหลังพบวาเกิดความบกพรองของงานในความรับผิดชอบอันเนื่องมาจากผูประกอบการ 

 
ขอ ๔๐  ฟารมที่อยูในทะเบียนประวัติเปนฟารมที่ไมไดมาตรฐานจะไมไดรับการ

พิจารณารบัรองมาตรฐานฟารมเปนเวลา ๓ ป 
 

ประกาศ ณ วันที ่๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ยุคล  ล้ิมแหลมทอง 
อธิบดีกรมปศุสัตว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

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 
 

มณฑาทิพย/พิมพ 
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๖ 

สุมลรัตน/อรรถชัย/แกไข 
๔ สิงหาคม ๒๕๔๖ 

 


