
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เรื่อง กําหนดชื่อ ประเภท ชนิด ลักษณะ คุณภาพและมาตรฐานของอาหารสัตว 

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
   

 
โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงแกไขประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง 

กําหนดชื่อ ประเภท ชนิด ลักษณะ คุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๔๑ และ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔ ในการควบคุมคุณภาพเนื้อปน เนื้อปนสกัดไขมัน เนื้อและ
กระดูกปนเปนอาหารสัตวประเภทวัตถุดิบใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ (๑) (๒) (๔) และ (๗) แหง

พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ อันเปนพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติ
บางประการท่ีเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๓๕ 
มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกประกาศไว 
ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ใหยกเลิก 
(๑)  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดชื่อ ประเภท ชนิด 

ลักษณะ คุณภาพและมาตรฐานของอาหารสัตว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(๒)  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดชื่อ ประเภท ชนิด 

ลักษณะ คุณภาพ และมาตรฐานของอาหารสัตว (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 
ขอ ๒  กําหนดให เนื้อปน เนื้อปนสกัดไขมัน เนื้อและกระดูกปน เนื้อสัตวปกปน 

ผลพลอยไดจากสัตวปกปน เปนอาหารสัตวประเภทวัตถุดิบ สําหรับไก เปด สุกร สุนัข แมว และ
สัตวอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

 
ขอ ๓  หามใช เนื้อปน เนื้อปนสกัดไขมัน เนื้อและกระดูกปน เปนสวนผสมใน

การผลิตเปนอาหารสัตว สําหรับสัตวเค้ียวเอ้ือง 
 
ขอ ๔  กําหนดคํานิยามของเนื้อปน เนื้อปนสกัดไขมัน เนื้อและกระดูกปน 

เนื้อสัตวปกปนผลพลอยไดจากสัตวปกปน 
เนื้อปน หมายถึง ผลิตภัณฑท่ีไดจากเนื้อสัตว ท่ี เ ล้ียงลูกดวยนม โดยผาน

กระบวนการผลิตท่ีเหมาะสมไมรวมถึงเลือด ขน เขา กีบ หนัง มูล กระเพาะ และส่ิงตกคางใน
กระเพาะเดี่ยวกระเพาะหมัก เวนแตที่ปนมาจากกระบวนการผลิตในปริมาณที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได 

เนื้อปนสกัดไขมัน หมายถึง เนื้อปนซึ่งสกัดไขมันออกแลว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เนื้อและกระดูกปน หมายถึง ผลิตภัณฑท่ีไดจากเนื้อและกระดูกของสัตวเล้ียงลูก
ดวยนม โดยผานกระบวนการผลิตที่เหมาะสมไมรวมถึงเลือด ขน เขา กีบ หนัง มูล กระเพาะ และ
สิ่งตกคางในกระเพาะเดี่ยว กระเพาะหมัก เวนแตที่ปนมาจากกระบวนการผลิตในปริมาณท่ีไมอาจ
หลีกเล่ียงได 

เนื้อสัตวปกปน หมายถึง ผลิตภัณฑท่ีไดจากสัตวปก โดยผานกระบวนการผลิตท่ี
เหมาะสม ไมรวมถึงเลือด ขนสัตวปก หัว เทา ลําไส เวนแตท่ีปนมาจากกระบวนการผลิตใน
ปริมาณท่ีไมอาจหลีกเล่ียงได 

ผลพลอยไดจากสัตวปกปน หมายถึง ผลิตภัณฑท่ีไดจากสัตวปก โดยผาน
กระบวนการผลิตท่ีเหมาะสมไมรวมถึงขนสัตวปก เวนแตท่ีปนมาจากกระบวนการผลิตในปริมาณ
ท่ีไมอาจหลีกเล่ียงได 

 
ขอ ๕  คุณภาพหรือมาตรฐานของเนื้อปน เนื้อปนสกัดไขมัน เนื้อและกระดูกปน 

เนื้อสัตวปกปน ผลพลอยไดจากสัตวปกปน ตองมีอัตราสวนของโปรตีน ไขมัน กาก ความชื้น และ
เถา คิดเปนรอยละของน้ําหนัก ดังตอไปนี ้

(ก)  เนื้อปน 
โปรตีน  ไมนอยกวารอยละ  ๕๔ 
ไขมัน  ไมเกินรอยละ  ๑๕ 
กาก  ไมเกินรอยละ  ๔ 
ความช้ืน  ไมเกินรอยละ  ๑๐ 
เถา  ไมเกินรอยละ  ๒๙ 
(ข)  เนื้อปนสกัดไขมัน 
โปรตีน  ไมนอยกวารอยละ  ๖๐ 
ไขมัน  ไมเกินรอยละ  ๕ 
กาก  ไมเกินรอยละ  ๔ 
ความช้ืน  ไมเกินรอยละ  ๑๐ 
เถา  ไมเกินรอยละ  ๒๙ 
(ค)  เนื้อและกระดูกปน (โปรตีน ๕๐ %) 
โปรตีน  ไมนอยกวารอยละ  ๕๐ 
ไขมัน  ไมเกินรอยละ  ๑๕ 
กาก  ไมเกินรอยละ  ๔ 
ความช้ืน  ไมเกินรอยละ  ๑๐ 
เถา  ไมเกินรอยละ  ๓๒ 
แคลเซียม  ไมนอยกวารอยละ  ๗ 
ฟอสฟอรัส  ไมนอยกวารอยละ  ๓ 
(ง)  เนื้อและกระดูกปน (โปรตีน ๔๕ %) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

โปรตีน  ไมนอยกวารอยละ  ๔๕ 
ไขมัน  ไมเกินรอยละ  ๑๕ 
กาก  ไมเกินรอยละ  ๔ 
ความช้ืน  ไมเกินรอยละ  ๑๐ 
เถา  ไมเกินรอยละ  ๓๕ 
แคลเซียม  ไมนอยกวารอยละ  ๗ 
ฟอสฟอรัส  ไมนอยกวารอยละ  ๓ 
(จ)  เนื้อสัตวปกปน 
โปรตีน  ไมนอยกวารอยละ  ๕๕ 
ไขมัน  ไมเกินรอยละ  ๑๕ 
กาก  ไมเกินรอยละ  ๔ 
ความช้ืน  ไมเกินรอยละ  ๑๐ 
เถา  ไมเกินรอยละ  ๒๕ 
(ฉ)  ผลพลอยไดจากสัตวปกปน 
โปรตีน  ไมนอยกวารอยละ  ๔๐ 
ไขมัน  ไมเกินรอยละ  ๑๘ 
กาก  ไมเกินรอยละ  ๔ 
ความช้ืน  ไมเกินรอยละ  ๑๐ 
เถา  ไมเกินรอยละ  ๓๐ 
อาหารสัตวประเภทวัตถุดิบตาม (ก) - (ฉ) ใหมีอัตราการยอยไดของโปรตีนโดย

เปปซิน (pepsin digestibility) ไมนอยกวารอยละ ๘๒ ของโปรตีน (0.2%pepsin,activity 
1:10,000 in 0.075 M HCL) และระดับสารกันหืนไมเกินรอยละ ๐.๐๕ ของแตละผลิตภัณฑ 

 
ขอ ๖  คุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุอาหารสัตวตองมีลักษณะ 

ดังตอไปนี ้
(๑)  ใหม แหง สะอาด และกันความชื้นได 
(๒)  ไมมีสารที่จะปนเปอนกับอาหารสัตวในปริมาณที่อาจเปนอันตรายตอสัตว 
(๓)  ไมมีเช้ือจุลินทรียท่ีอาจทําใหเกิดอันตรายตอสัตว 
(๔)  ผิวภายในภาชนะบรรจุท่ีทําดวยโลหะ ตองไมมีสนิม ถาเคลือบดวยสารอื่น

สารดังกลาวตองไมเปนอันตรายตอสัตว 
(๕)  รถบรรทุกตูเฉพาะกิจอาหารสัตวท่ีใชในการขนสง ตองทําใหสวนท่ีบรรจุ

แหงและสะอาดไมมีสารตกคางของส่ิงหน่ึงส่ิงใด ภายในสวนที่บรรจุ 
 
ขอ ๗  ภาชนะบรรจุอาหารสัตวตองไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี ้
(๑)  เปนภาชนะท่ีเคยใชบรรจุวัตถุมีพิษ ปุย หรือวัตถุอื่นใดท่ีอาจเปนอันตราย

ตอสัตว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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)  เปนภาชนะบรรจุท่ีทําใหเกิดความชื้นในอาหารสัตว มากกวาปริมาณ
ความชื้นที่ไดจดทะเบียนไวกอน วัน เดือน ป ท่ีอาหารสัตวลวงอายุ ตามที่ระบุไวในฉลาก 

 
ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหกสิบวันนับต้ังแตวันถัดจากวัน

ประกาศในราชกิจจานุเษกษาเปนตนไป๑ 
 
 

ประกาศ ณ วันที ่๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
เนวิน ชิดชอบ 

รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐิติพงษ/ผูจัดทํา 

                                                 
๑
 รก.๒๕๔๘/พ๗๑ง/๓/๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ 

 


