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คู่มือส ำหรับประชำชน: การขอใบอนุญาตตัง้โรงฆ่าสัตว ์โรงพักสตัว ์และการฆ่าสัตว(์ฆจส.2) 
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ: กรมปศสุตัว ์
กระทรวง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
 
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอใบอนญุาตตัง้โรงฆ่าสัตว ์โรงพกัสตัว ์และการฆ่าสตัว(์ฆจส.2) 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: กรมปศสุตัว ์
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีต่อเน่ืองจากหน่วยงานอื่น  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ.  ควบคมุการฆ่าสตัวแ์ละจ าหน่ายเนือ้สตัว ์พ.ศ. 2535 
 

2) กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขในการตัง้โรงฆ่าสตัว ์โรงพกัสัตว ์และการฆ่าสตัว ์พ.ศ.2555 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พืน้ที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภมูิภาค  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ พระราชบญัญัติควบคมุการฆา่สตัวแ์ละจ าหน่ายเนือ้สตัว ์
พ.ศ.2535   

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  30 วนั  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 2  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สดุ 5  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยทีสุ่ด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอใบอนญุาตตัง้โรงฆ่าสัตว ์โรงพกัสตัว ์และการฆ่าสตัว(์ฆจส.2)  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานทีใ่ห้บริการ ส านกังานปศสุตัวพ์ืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 151/21-22 ถ.อรุณอมัรินทร4์5 แขวงอรุณอมรินทร ์
เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 10700 โทรศัพท ์0 2433 3017 โทรสาร 0 2433 3019 E-mail : 
pvlo_bkk@dld.go.th/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร ์ถึง วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 
หมายเหต ุ- 

2) สถานทีใ่ห้บริการ ส านกังานปศสุตัวจ์งัหวดั/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
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ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร ์ถึง วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 
หมายเหต ุ- 

 
12. หลักเกณฑ ์วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1.ผูป้ระสงคจ์ะตัง้โรงฆ่าสตัว ์โรงพกัสัตว ์และการฆ่าสตัว ์ตอ้งปฏิบติัตาม กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ 
และเงื่อนไขในการตัง้โรงฆ่าสตัว ์โรงพกัสัตว ์และการฆ่าสตัว ์พ.ศ.2555 (หมวด 2) 
 
2.ผูย้ื่นค าขอสามารถยื่นค าขอรบัใบอนญุาตตัง้โรงฆ่าสตัว ์โรงพกัสตัว ์และการฆ่าสตัว ์(ฆจส.2) ไดณ้ 
ทอ้งท่ีท่ีตัง้โรงฆ่าสตัว ์โรงพกัสัตว ์และการฆ่าสตัวน์ัน้ตัง้อยู ้ดงัต่อไปนี ้
- เขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ยื่นท่ีกรมปศสุตัว ์(โดยผ่านส านกังานปศุสตัวก์รุงเทพมหานคร) 
- เขตต่างจงัหวดัยื่นท่ีส านกังานปศสุัตวจ์งัหวดั 
 
เงื่อนไข 
 
1.กรณีค าขอหรือเอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถว้นหรือไม่ถกูตอ้งและไมอ่าจแกไ้ขเพิ่มเติมไดใ้นขณะนัน้ 
ผูร้บัค าขอและผูย้ื่นค าขอจะตอ้งลงนามบนัทึกความบกพรอ่งและรายการเอกสารหลกัฐานรว่มกนัพรอ้มก าหนดระยะเวล
าใหผู้ย้ื่นค าขอด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติม 
หากผูย้ื่นค าขอไม่ด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าผูย้ื่นค าขอไม่ประสงคจ์ะยื่นค าขอ 
 
2.ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แต่เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามท่ีระบุไวใ้น
คู่มือประชาชนเรียบรอ้ยแลว้ 
 
3.ส าเนาเอกสารตอ้งลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งทกุฉบบั 
 
 
 
เงื่อนไขในการยื่นค าขอรบัใบอนญุาตตัง้โรงฆ่าสัตว ์โรงพกัสตัว ์และการฆ่าสตัว ์(ฆจส .1) และเอกสารต่างๆ มีดงันี ้
1. กรณีผูข้ออนญุาตเป็นบุคคลธรรมดา 
ใหย้ื่นส าเนาทะเบียนบา้นและบตัรประจ าตวัประชาชนหรือใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว 
2. กรณีผูข้ออนญุาตเป็นนิติบุคคล ใหย้ื่นส าเนาหลกัฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล และเอกสารการมอบอ านาจ(ถา้มี) 
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3. ผูข้ออนญุาตจะตอ้งแนบส าเนาเอกสารหลกัฐานแสดงกรรมสิทธิ์ 
หรือสิทธิ์ครอบครองท่ีดินในระหว่างท่ีใชเ้ป็นท่ีตัง้โรงฆ่าสตัวแ์ละโรงพกัสตัว ์
และในกรณีท่ีผูข้ออนญุาตไม่ใช่เจา้ของท่ีดินใหม้ีหนงัสือแสดงความยินยอมของเจา้ของท่ีดินท่ีใหใ้ชท่ี้ดินดงักล่าว 
เป็นท่ีตัง้โรงฆ่าสตัว ์โรงพกัสัตว ์และการฆ่าสตัว ์
4. แผนผงัแสดงสถานท่ีขอตัง้โรงฆ่าสตัว ์โรงพกัสตัว ์และส่ิงปลกูสรา้งอื่น ตลอดจนท่ีรวบรวม 
หรือก าจดัขยะมลูฝอยส่ิงปฏิกูล ท่ีบ าบดัน า้เสีย และท่ีระบายน า้ทิง้ พรอ้มแสดงรายละเอียดท่ีตัง้ เนือ้ท่ี 
และระยะห่างของบา้นเรือนท่ีพกัอาศยัของราษฎร ส่ิงปลกูสรา้งและส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ ในบริเวณใกลเ้คียงโดยรอบ 
5. แบบแปลนโรงฆ่าสตัวแ์ละโรงพกัสัตวท่ี์จะด าเนินการก่อสรา้ง 
6. รายละเอียดเกี่ยวกบัการควบคมุดแูลรกัษาความสะอาดเรียบรอ้ยภายในโรงฆ่าสตัวโ์รงพกัสตัว ์และการฆ่าสตัว ์
การจดัใหม้ีท่ีรวบรวมหรือก าจดัขยะมลูฝอย ส่ิงปฏิกูล การบ าบดัน า้เสีย การระบายน า้ทิง้ การระบายอากาศ 
และการควบคมุเสียง รวมทัง้ขจดัมลพิษ หรือส่ิงต่างๆ 
ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มซึ่งอาจเกิดจากการประกอบกจิการโรงฆ่าสตัว ์โรงพกัสตัว ์และการฆ่าสตัว์ 
7. ส าเนาใบอนญุาตประกอบกจิการโรงงานตามกฎหมายว่าดว้ยโรงงาน (กรณีใชเ้ครื่องจกัรเกิน 5 แรงมา้ 
และมีคนงานเกิน 7 คน) 
 
หมายเหต ุผูป้ระกอบการตอ้งท าการปรกึษาแบบแปลนโรงฆ่าสตัวก์บัปศสุตัวจ์งัหวดั 
และขออนญุาตก่อสรา้งอาคารจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นตามพระราชบญัญัติควบคมุอาคาร พ.ศ.2522 
กรณีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นมีการรอ้งขอใบอนญุาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ (อภ.2) 
ผูป้ระกอบการโรงฆ่าสตัวจ์ะตอ้งจดัใหม้ีเอกสารดงักล่าวดว้ย โดยด าเนินการใหเ้รียบรอ้ยก่อนยื่นแบบ ฆจส.1 
 ทัง้นี ้จะมีการตรวจสอบแบบแปลนและเอกสารใหม้ีความถกูตอ้งก่อนรบัค าขอฯเขา้พจิารณา 
การอนญุาตจะด าเนินการเมื่อเอกสารหลกัฐานถกูตอ้ง และโรงฆ่าสตัว ์
โรงพกัสตัวเ์ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขในการตัง้โรงฆ่าสตัว ์
โรงพกัสตัว ์และการฆ่าสตัว ์พ.ศ.2555 
 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

1.ผูข้อรบัใบอนญุาตยื่นค าข
อ (ฆจส.1) 

1 วนัท าการ ส านกัพฒันาระบ
บและรบัรองมาต

(หน่วยงานใหบ้ริก
าร ไดแ้ก่ 
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

พรอ้มเอกสารหลกัฐานต่อเ
จา้หนา้ท่ี 
2.เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบค าขอ
และเอกสารหลกัฐานประก
อบค าขอใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 
 
 

รฐานสินคา้ปศสุั
ตว ์

ส านกังานปศสุตัว์
พืน้ท่ีกรุงเทพมหา
นคร 
และส านกังานปศุ
สตัวจ์งัหวดัท่ีโรงฆ่
าสตัวแ์ละโรงพกัสั
ตวน์ัน้จะตัง้อยู่) 

2) 

การพิจารณา 
 

1.คณะกรรมการท่ีไดร้บัการ
แต่งตัง้พิจารณาเอกสารหลั
กฐานประกอบค าขอ 
และตรวจประเมินสถานท่ีตั้
งโรงฆ่าสตัวแ์ละโรงพกัสตัว์
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
2.เจา้หนา้ท่ีจดัท าใบอนญุา
ตตัง้โรงฆ่าสัตว ์โรงพกัสตัว ์
และการฆ่าสตัว ์
และเสนอผูม้ีอ  านาจเพื่อพิจ
ารณาลงนาม 
 

24 วนัท าการ ส านกัพฒันาระบ
บและรบัรองมาต
รฐานสินคา้ปศสุั
ตว ์

(หน่วยงานใหบ้ริก
าร ไดแ้ก่ 
ส านกังานปศสุตัว์
พืน้ท่ีกรุงเทพมหา
นคร 
และส านกังานปศุ
สตัวจ์งัหวดัท่ีโรงฆ่
าสตัวแ์ละโรงพกัสั
ตวน์ัน้จะตัง้อยู่) 

3) 

การลงนาม/คณะกรรมก
ารมีมติ 
 

ผูม้ีอ  านาจลงนามใบอนญุา
ตฯ 
 

5 วนัท าการ ส านกัพฒันาระบ
บและรบัรองมาต
รฐานสินคา้ปศสุั
ตว ์

(หน่วยงานใหบ้ริก
าร ไดแ้ก่ 
ส านกังานปศสุตัว์
พืน้ท่ีกรุงเทพมหา
นคร 
และส านกังานปศุ
สตัวจ์งัหวดัท่ีโรงฆ่
าสตัวแ์ละโรงพกัสั
ตวน์ัน้จะตัง้อยู่) 
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ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   30 วนัท าการ 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบติัราชการมาแลว้ 45 วนัท าการ 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรย่ืนค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) 

บตัรประจ ำตวัปร
ะชำชน 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (มีลำยเซ็นเจำ้ของ
บตัรประจ ำตวัประ
ชำชนและรบัรอง
ส ำเนำถกูตอ้ง) 

2) 

หนงัสือรบัรองนิติ
บุคคล 

กรมพฒันำธุรกิจก
ำรคำ้ 

0 1 ฉบบั (มีลำยเซ็นเจำ้ของ
บตัรประจ ำตวัประ
ชำชนและรบัรอง
ส ำเนำถกูตอ้ง 
พรอ้มประทบัตรำ
นิติบุคคล) 

3) 

ใบส ำคญัประจ ำ
ตวัคนต่ำงดำ้ว 

ส ำนกังำนตรวจคน
เขำ้เมือง (สตม.) 

0 1 ฉบบั (- 
เฉพำะกรณีบุคคล
ต่ำงชำติ 
- 
มีลำยเซ็นเจำ้ของ
บตัรประจ ำตวัประ
ชำชนและรบัรอง
ส ำเนำถกูตอ้ง) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิม่เติม 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) 

หนงัสือแสดงสิท
ธิในท่ีดินท่ีตัง้โรง
ฆ่ำสตัวแ์ละโรงพั
กสตัว ์

กรมที่ดิน 0 1 ฉบบั (มีลำยเซ็นรบัรอง
และประทบัตรำนิ
ติบุคคลกรณีเป็นนิ
ติบุคล) 

2) 

หนงัสือแสดงควำ
มยินยอมของเจำ้
ของท่ีดินท่ีใหใ้ชท่ี้
ดินดงักล่ำว 
เป็นท่ีตัง้โรงฆ่ำสั
ตว ์โรงพกัสตัว ์
และกำรฆ่ำสตัว ์
(ในกรณีท่ีผูข้ออ
นญุำตไม่ใช่เจำ้ข
องท่ีดิน) 

- 1 1 ฉบบั (มีลำยเซ็นรบัรอง
และประทบัตรำนิ
ติบุคคลกรณีเป็นนิ
ติบุคล) 

3) 

หนงัสือตอบกลบั
ในท่ีดินท่ีตัง้โรงฆ่
ำสตัวจ์ำกหน่วยง
ำนท่ีรบัผิดชอบต
ำมกฎหมำยว่ำด้
วยผงัเมือง 

กรมโยธำธิกำรและ
ผงัเมือง 

1 1 ฉบบั (มีลำยเซ็นรบัรอง
และประทบัตรำนิ
ติบุคคลกรณีเป็นนิ
ติบุคล) 

4) 

บนัทึกปำกค ำผู้
อ  ำนวยกำรเขต 
ก ำนนั 
ผูใ้หญ่บำ้น 
หรือเจำ้หนำ้ท่ีผูร้ ั
บผิดชอบและรำ
ษฎรท่ีอำศยัอยู่ใ
นบริเวณใกลเ้คีย
งกบัสถำนท่ีตัง้โร

- 1 1 ฉบบั (มีลำยเซ็นรบัรอง
และประทบัตรำนิ
ติบุคคลกรณีเป็นนิ
ติบุคล) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

งฆ่ำสตัว ์

5) 

แผนผงัแสดงท่ีตัง้
โรงฆ่ำสตัวแ์ละโร
งพกัสตัวแ์ละส่ิง
ปลกูสรำ้งภำยใน
บริเวณใกลเ้คียง 

- 1 5 ฉบบั (มีลำยเซ็นรบัรอง
และประทบัตรำนิ
ติบุคคลกรณีเป็นนิ
ติบุคล) 

6) 

แบบแปลนพืน้ท่ีอ
ำคำรโรงฆ่ำสตัว ์
และโรงพกัสัตว ์

- 1 5 ฉบบั (มีลำยเซ็นรบัรอง
และประทบัตรำนิ
ติบุคคลกรณีเป็นนิ
ติบุคคล) 

7) 

แบบแปลนแสดง
กำรติดตัง้เครื่อง
มือและเครื่องจกั
ร 

- 1 5 ฉบบั - 

8) 
แบบแปลนแสดง
ระบบกำรระบำย
อำกำศ 

- 1 5 ฉบบั - 

9) 
แบบแปลนแสดง
ระบบแสงสว่ำง 

- 1 5 ฉบบั - 

10) 
แบบแปลนแสดง
ระบบน ำ้ดี 

- 1 5 ฉบบั - 

11) 
แบบแปลนแสดง
ระบบระบำยน ำ้ทิ ้
ง 

- 1 5 ฉบบั - 

12) 
แบบแปลนแสดง
ระบบบ ำบดัน ำ้เสี
ย 

- 1 1 ฉบบั - 

13) 
รำยกำรเครื่องมือ
เครื่องจกัรและอุ

- 1 1 ฉบบั - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

ปกรณท่ี์ใชใ้นกำร
ผลิต 

14) 
แผนภมูิแสดงขัน้
ตอนกระบวนกำร
ผลิต 

- 1 1 ฉบบั - 

15) 

ใบอนญุำตสรำ้ง
อำคำรตำมกฎห
มำยว่ำดว้ยกำรค
วบคมุอำคำร 

- 1 1 ฉบบั - 

16) 

ใบอนญุำตประก
อบกิจกำรโรงงำน
ตำมกฎหมำยว่ำ
ดว้ยโรงงำน 

กรมโรงงำนอตุสำห
กรรม 

1 1 ฉบบั - 

17) 
ทะเบียนเลขท่ีตัง้
โรงฆ่ำสตัว ์

- 1 1 ฉบบั - 

18) 

ผลวิเครำะหค์ณุ
ภำพน ำ้ใช ้
ทำงเคมี 
ทำงกำยภำพ 
และทำงจลุชีววิท
ยำผ่ำนเกณฑม์ำ
ตรฐำน ไม่เกิน 6 
เดือน 

- 1 1 ฉบบั - 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสตัว ์โรงพักสัตว ์และการฆ่าสัตว ์

 ค่ำธรรมเนียม 200 บาท 
หมำยเหตุ (ค่าธรรมเนยีมต่อฉบบั)   
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17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ส านกังานปศสุตัวพ์ืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร151/21-22 ซ.อรุณอมรินทร ์45 ถ.อรุณอมรินทร ์

แขวงอรุณอมรินทร ์เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 10700 โทรศพัท0์-2433-3017 โทรสาร 0-2433-3019 
หมายเหตุ (กรณีต่างจงัหวดั สามารถติดต่อไดที้ส่ านกังานปศสุตัว์จงัหวดัทีโ่รงฆ่าสตัว์และโรงพกัสตัว์นัน้ตัง้อยู่) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูยร์บัขอ้รอ้งเรียนกรมปศสุตัว ์กลุ่มวินยั กองการเจา้หนา้ท่ี กรมปศสุตัว ์69/1 
ถ.พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 โทรศพัท ์0 2653 4444 ต่อ 2134 โทรสาร 0 2653 4927 website :  
http://request.dld.go.th/ 
หมายเหตุ - 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอรม์ ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มอืการกรอก 

 
19. หมำยเหต ุ
- 
 

วันที่พมิพ ์ 20/07/2558 
สถำนะ รออนมุติัขัน้ท่ี 1 

โดยหวัหนา้หน่วยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย จารุวรรณ หนชูยัแกว้ 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


