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คาํนํา 
 

“คู่มือการปฏิบติังานสาํหรับเจา้หนา้ท่ีของสาํนกังานปศุสัตวจ์งัหวดันครนายก ” เล่มน้ีได้

จดัทาํข้ึน เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการฝึกอบรม การสอนงาน การถ่ายทอดงานและเป็นเอกสาร  อา้งอิงใน

การปฏิบติังานทดแทนกนั เม่ือมีการแต่งตั้งโยกยา้ยหรือบรรจุใหม่และลดความขดัแยง้ ลด

ขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานและใชเ้ป็นเอกสารติดตามงานของผูบ้งัคบับญัชา ใน

การผลกัดนันโยบายของกรมปศุสัตวไ์ปสู่การปฏิบติั ซ่ึงในเน้ือหาของคู่มือเล่มน้ีไดมี้การนาํเสนอความ

เป็นมาและ ความสาํคญั โครงสร้างและหนา้ท่ีรับผดิชอบ ขั้นตอนการปฏิบติังาน กฎ ระเบียบ คาํสั่ง 

เกณฑม์าตรฐาน  แนวทางการพฒันางานและขอ้เสนอแนะ  

จึงหวงัอยา่งยิง่วา่ “คู่มือ การปฏิบติังานสาํหรับเจา้หนา้ท่ีของสาํนั กงานปศุสัตวจ์งัหวดั

นครนายก” เล่มน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากร ผูป้ฏิบติังานและผูบ้ริหารของกรมปศุสัตว ์รวมถึง

ผูส้นใจ เกิดการเรียนรู้สามารถพฒันางาน และปฏิบติังานเชิงรุกไดอ้ยา่งประสิทธิภาพมากข้ึน  

ตลอดจน หน่วยงานท่ีสนใจสามารถนาํไปปรับใช้ เป็นแนวทางการ ปฏิบติังาน ให้ เหมาะสม กบั

สภาพแวดลอ้มของหน่วยงานตนเองต่อไป 

 

      ชยัยทุธ  เหลืองบุศราคมั 

       พฤศจิกายน 2551 
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บทที ่1  

บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสําคัญ 

  จากพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ .ศ.2551 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ว ั นท่ี 

26 มกราคม 2551 โดยมีเจตนารมณ์สาํคญัท่ีจะเปล่ียนแปลงมุมมองต่อระบบบริหารขา้ราชการ 

จากเดิมท่ีเนน้พฒันาขา้ราชการใหมี้ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น มาเ ป็นการใหข้า้ราชการเป็นผูรู้้รอบรู้

และเป็นแรงผลกัดนัต่อความสาํเร็จขององคก์ร รวมทั้งใหข้า้ราชการปฏิบติังานโดยมุ่งเนน้ท่ีประชาชน

และสัมฤทธ์ิผล นอกจากน้ี ขา้ราชการตอ้งปรับเปล่ียนบทบาท วธีิคิดและวธีิปฏิบติังาน สาํนกังาน ก.พ. 

จึงกาํหนดยทุธศาสตร์การพฒันาขา้ราชการพลเรือน พ.ศ.2552-2556 โดยมุ่งเนน้ยทุธศาสตร์ท่ีสาํคญั 

4 ยทุธศาสตร์ คือ 

  ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การพฒันาคุณภาพขา้ราชการในการป ฏิบติังานบนพื้นฐาน

ของสมรรถนะ 

  ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาขา้ราชการใหเ้ป็นคนดี มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีคุณธรรม

จริยธรรม มีวนิยัและเขา้ถึงประชาชน 

  ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาผู ้ นาํการเปล่ียนแปลงทุกระดบัในองคก์ ร โดยผา่น

กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายใหส้ามารถเป็นผูน้าํตนเอง ผูน้าํทีม ผูน้าํองคก์รและผูน้าํเครือข่าย 

  ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมการพฒันาคุณภาพชีวติของขา้ราชการทุกคนทุกระดบั 

ใหมี้พลงักายท่ีเขม้แขง็และพลงัใจท่ีพร้อมอุทิศเพื่อผลสัมฤทธ์ิของงาน 

สาํนกังานปสุสัตวจ์งัหวดันครนายกมีหนา้ท่ีความรับผดิชอบในการควบคุม กาํกบั 

ดูแลการ ดาํเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ยโรคระบาดสัตว ์บาํรุงพนัธ์ุสัตว ์ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว ์

สถานพยาบาลสัตว ์โรคพิษสุนขับา้ การควบคุมการฆ่าสัตวแ์ละจาํหน่ายเน้ือสัตวแ์ละกฎหมายอ่ืน

ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นปศุสัตว์  ดงันั้นการดาํเนินงานตาม นโยบาย

ของกรมป ศุสัตวไ์ปสู่การปฏิบติัได ้จะตอ้งใชก้ระบวนการบริหารงานและคุณสมบติัเฉพาะ   

ท่ี เหมาะสม ใน ปฏิบติังาน อยา่ง ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  จาํเป็นอยา่งยิง่ท่ี เจา้หนา้ท่ี

ผูป้ฏิบติังานจะตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ บทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบและ ทกัษะในการทาํงาน

ร่วมกบัผูอ่ื้น  มีควา มพร้อมในการ พฒันาการทาํงานของตนและหน่วยงานใหดี้ยิง่ข้ึน จึง จดัทาํ

คู่มือการปฏิบติังานสาํหรับเจา้หนา้ท่ีของสาํนกังานปศุสัตวจ์งัหวดันครนายกคร้ังน้ีข้ึน 
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วตัถุประสงค์ 

 3.1  เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการฝึกอบรม การสอนงาน การถ่ายทอดงานและเป็นเอกสารอา้งอิง

ในการปฏิบติังานทดแทนกนั เม่ือมีการแต่งตั้งโยกยา้ยหรือบรรจุใหม่ 

 3.2  เพือ่ลดความขดัแยง้ ลดขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนจาก การปฏิบติังาน และใชเ้ป็นเอกสาร

ติดตามงานของผูบ้งัคบับญัชา  
 

ขอบเขตของคู่มอื 

1. คู่มือท่ีจดัสร้างข้ึนน้ี ประกอบดว้ยเน้ือหา 5 บท คือ 

  บทท่ี 1  บทนาํ 

   ความเป็นมาและความสาํคญั 

   วตัถุประสงค ์

   ขอบเขตของคู่มือ 

   คาํจาํกดัความเบ้ืองตน้ 

   ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ 

   ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

  บทท่ี 2  โครงสร้างและหนา้ท่ีรับผดิชอบ 

   โครงสร้างของหน่วยงาน 

   โครงสร้างการบริหาร  

                             แนวทางการบริหาร 

  แผนยทุธศาสตร์ 

  แผนท่ียทุธศาสตร์ 

  หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของหน่วยงาน 

  หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของบุคลากร   

  บทท่ี 3  ขั้นตอนการปฏิบติังาน 

   ขั้นตอนการปฏิบติังานกลุ่มพฒันาสุขภาพสัตว ์

   ขั้นตอนการปฏิบติังานกลุ่มพฒันาคุณภาพสินคา้ปศุสัตว์ 

   ขั้นตอนการปฏิบติังานกลุ่มพฒันาเทคโนโลยกีารปศุสัตว์ 

   ขั้นตอนการปฏิบติังานฝ่ายบริหารทัว่ไป 

  บทท่ี 4   กฎ ระเบียบ คาํสั่ง เกณฑม์าตรฐาน 

                            กฎ ระเบียบ คาํสั่ง เกณฑม์าตรฐานท่ีสาํคญั 
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                บทท่ี 5   แนวทางการพฒันางานและขอ้เสนอแนะ  

                                     แนวทางการพฒันางาน   

                           ขอ้เสนอแนะ   

 2. ระยะเวลาดาํเนินการศึกษา เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2551 
 

คําจํากดัความเบือ้งต้น    

1. เจา้หนา้ท่ี สาํนกังานปศุสัตวจ์งัหวดั นครนายก  หมายถึง  ขา้ราชการ พนกังานราชการ 

ลูกจา้งประจาํ พนกังานจา้งเหมาท่ีปฏิบติังานในสาํนกังานปศุสัตวจ์งัหวดันครนายก   

2. วสิยัทศัน์ (Vision) หมายถึง ความคาดหวงัของ ปศุสตัวจ์งัหวดันครนายก เพือ่ใหทุ้กคน

ในองคก์รเห็นเป้าหมายร่วมกนั 

3. พนัธกิจ (Mission) หมายถึง กิจกรรมหรือส่ิงท่ีองคก์รตอ้งทาํหลกั  ๆเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมาย 

ตามวสิยัทศัน์ท่ีกาํหนดไว ้

4. ประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดั หมายถึง แนวทางการดาํเนินงานของสาํนกังานปศุสัตวจ์งัหวดั

นครนายก ตามพนัธกิจและภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายการใหบ้ริการของจงัหวดั

นครนายกและกรมปศุสัตว ์

5. เป้าประสงค์ หมายถึง ผลกระทบหรือผลลพัธ์ท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนภายใตก้รอบเวลาท่ีกาํหนด 

ไวต้ามแผนพฒันาจงัหวดัและแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของกรมปศุสัตว ์

6. กลยทุธ์  หมายถึง  แนวทางในการดาํเนินงาน ของสาํนกังานปศุสัตวจ์งัหวดันครนายก

เพื่อใหส้ามารถบรรลุวสิัยทศัน์ของหน่วยงาน 
   

ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานปศุสัตวจ์งัหวดันครนายก เกิดการเรียนรู้จนสามารถพฒันางานและ

สามารถปฏิบติังานเชิงรุกไดอ้ยา่งประสิทธิภาพมากข้ึน 

 2. หน่วยงานท่ีสนใจสามารถนาํไปปรับใชเ้ป็น แนวทาง การปฏิบติังาน ใหเ้หมาะสม

กบัสภาพแวดลอ้มของตนเอง 
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บทที ่2  

โครงสร้างและหน้าที่รับผดิชอบ 
 

โครงสร้างของหน่วยงาน 

สาํนกังานปศุสัตวจ์งัหวดันครนายก เป็นหน่วยงานส่วนภมิูภาคในสงักดักรมปศุสตัว ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการจดัโครงสร้างองคก์ร ดงัน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 1 แสดงการจดัโครงสร้างของสาํนกังานปศุสัตวจ์งัหวดันครนายก  

สํานักงานปศุสัตว์จังหวดันครนายก 
 

กลุ่มพฒันา 

สุขภาพสตัว ์

งานพฒันาและสร้าง

เสริมสุขภาพสตัว ์

 

งานป้องกนัและ

ควบคุมโรคสตัว ์

งานพฒันาคุม้ครอง

และขยายพนัธ์สตัว ์

กลุ่มพฒันา 

คุณภาพสินคา้ปศุ

สตัว ์

งานรับรองคุณภาพ

และมาตรฐานสินคา้

ปศุสตัว ์

งานพฒันาและ

ส่งเสริมมาตรฐาน

สินคา้ปศุสตัว ์

งานพฒันา

ส่ิงแวดลอ้มดา้น 

ปศุสตัว ์

ฝ่ายบริหารทัว่ไป 

งานบริหารทัว่ไป งานบริหาร

ยทุธศาสตร์ 

งานขอ้มูลและ

สารสนเทศปศุสตัว ์

กลุ่มพฒันา 

เทคโนโลยกีาร 

ปศุสตัว ์

งานพฒันาอาชีพและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

การปศุสตัว ์

งานพฒันาเทคโนโลยี

อาหารสตัว ์

งานส่งเสริมโครงการ

พระราชดาํริและ

โครงการพิเศษ 

สาํนกังานปศสุตัวอ์าํเภอ 

งานป้องกนัและควบคุม

โรคสตัว ์

งานพฒันาและเทคโนโลยี

การปศุสตัว ์

งานส่งเสริมมาตรฐาน

สินคา้ปศุสตัว ์
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โครงสร้างการบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 2 แสดงโครงสร้างการบริหารของสาํนกังานปศุสัตวจ์งัหวดันครนายก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปศุสัตว์จังหวดันครนายก 
 

กลุ่มพฒันา 

สุขภาพสตัว ์

กลุ่มพฒันา 

คุณภาพสินคา้ปศุสัตว ์

กลุ่มพฒันา 

เทคโนโลยกีารปศุสตัว ์

สาํนกังาน 

ปศุสตัวอ์าํเภอ 

 

ฝ่าย 

บริหารทัว่ไป 

นายสตัวแพทย ์

ชาํนาญการพิเศษ 

นกัวิชาการ 

ชาํนาญการพิเศษ 

 

ปศุสตัวอ์าํเภอ 

อาวโุส/ชาํนาญงาน 

นกัจดัการงานทัว่ไป 

ชาํนาญการ 

 

สตัวแพทย ์

ชาํนาญงาน 

สตัวแพทย ์

ชาํนาญงาน 

 

เจา้พนกังานสตัวบาล 

ชาํนาญงาน 

  

สตัวแพทย/์เจา้พนกังาน 

สตัวบาล ชาํนาญงาน 

เจา้พนกังานธุรการ 

ชาํนาญงาน 

เจา้พนกังานการเงิน 

และบญัชี ชาํนาญงาน 

 

สตัวแพทย/์เจา้พนกังาน 

สตัวบาล ชาํนาญงาน 

นายสตัวแพทย ์

ชาํนาญการพิเศษ 
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แนวทางการบริหาร 
 

สาํนกังานปศุสัตวจ์งัหวดันครนายกไดมี้การกาํหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ ประเด็นยทุธศาสตร์ 

เป้าประสงค ์และกลยทุธ์ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารงานไว ้ดงัน้ี 

1. วสัิยทศัน์ 

   “เป็นองคก์รส่งเสริมและพฒันาการเล้ียงสัตวท์ั้งแบบเศรษฐกิจพอเพียง

และอุตสาหกรรมอยา่งย ัง่ยนื” 

2. พนัธกจิ 

2.1 พฒันาประสิทธิภาพการผลิตใหมี้คุณภาพไดม้าตรฐาน 

2.2 ป้องกนั ควบคุม และแกไ้ขปัญหาโรคสตัว ์

 2.3 กาํกบั ดูแลและอาํนวยความสะดวกใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐาน 

ท่ีกาํหนด 

3. ประเดน็ยุทธศาสตร์ 

ส่งเสริมและพฒันาการเล้ียงสัตวอ์ยา่งย ัง่ยนื 

4. เป้าประสงค์ 

4.1 เป็นแหล่งผลิตสินคา้ปศุสัตวมี์คุณภาพ ปลอดภยัและไดม้าตรฐาน 

4.2 ประชาชนมีความปลอดภยัในการบริโภคผลิตภณัฑ์สตัว ์

5. กลยุทธ์ 

5.1 พฒันาขีดสมรรถนะของบุคลากรดา้นปศุสัตวอ์ยา่งเหมาะสม 

5.2 พฒันาระบบการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม บาํบดัและชนัสูตรโรคสัตว ์

   5.3 พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารใหท้นัสมยัรวดเร็ว  

และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 

5.4 ส่งเสริมเครือข่ายดา้นปศุสัตวใ์หเ้ขม้แขง็ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพยีง 
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แผนยุทธศาสตร์สํานักงานปศุสัตว์จังหวดันครนายก 

 

 

3. กาํกบั ดูแล และอาํนวยความสะดวก

ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐาน

ท่ีกาํหนด 

1. พฒันาประสิทธิภาพการ

ผลติให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
1. ส่งเสริมพฒันาเกษตรกรรมของ

ชุมชนแบบยั่งยืน 

วสัิยทศัน์  “เป็นองค์กรส่งเสริมและพฒันาการเลีย้งสัตว์ท้ังแบบเศรษฐกจิพอเพยีงและอตุสาหกรรมอย่างยั่งยืน”  

2. ป้องกนั ควบคุม   

และแก้ไขปัญหาโรคสัตว์ 

2. ส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

เพื่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม  

3. ส่งเสริมพฒันาสู่

ความเป็นเมืองน่าอยู่

ใกล้กรุง 

4.ส่งเสริมพฒันาสู่การเป็น

ศูนย์การศึกษาเรียนรู้                   

คู่คุณธรรมของชุมชน 

ส่งเสริมและพฒันาการเลีย้งสัตว์อย่างยั่งยืน 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 

 
 
 

ประเดน็

ยุทธศาสตร์

กรมปศุสัตว์ 

 

 

ประเดน็

ยุทธศาสตร์

จงัหวดั

นครนายก 

แผนยทุธศาสตรข์องสาํนักงานปศสุตัวจ์งัหวดันครนายก 

แผนภูมิท่ี 3 แสดงแผนยทุธศาสตร์ของสาํนกังานปศุสัตวจ์งัหวดันครนายก 
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แผนทียุ่ทธศาสตร์ของสํานักงานปศุสัตว์จังหวดันครนายก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

วสัิยทศัน์ “เป็นองค์กรส่งเสริมและพฒันาการเลีย้งสัตว์ทั้งแบบเศรษฐกจิพอเพยีงและอุตสาหกรรมอย่างยัง่ยนื  ”  

ส่งเสริมและพฒันาการเลีย้งสัตว์อย่าง

 

ป
ระสิท

ธิผล 

1.1 เป็นแหล่งผลิตสินคา้ปศุสัตวท่ี์มี

คุณภาพ ปลอดภยัและไดม้าตรฐาน 

1.2 ประชาชนมีความปลอดภยั

ในการบริโภคผลิตภณัฑสั์ตว ์ 

1.3 ประชาชนเกิดความพึงพอใจ  

ค
ณุ

ภาพ
การ

ให้
บ

ริการ 1.4 สินคา้ปศุสัตวท่ี์มีคุณภาพ ปลอดภยั 

และไดม้าตรฐาน 

1.5 ชุมชนไดรั้บถ่ายทอดเทคโนโลยี

ดา้นปศุสัตวไ์ดต้รงตามความ

   

ป
ระสิท

ธิภาพ
 

1.6 บุคลากรสามารถถ่ายทอด 

เทคโนโลยไีดอ้ยา่งหลากหลาย 
1.7 พฒันาระบบการพฒันาคุณภาพ

สินคา้ปศุสตัวใ์หไ้ดม้าตรฐาน 

1.8 พฒันาเครือข่ายดา้นปศุสตัว ์

    ใหเ้ขม้แขง็ตามแนวปรัชญา 

     เศรษฐกิจพอเพยีง 

1.9 พฒันากระบวนงานการสร้าง   

     เครือข่ายดา้นปศุสตัวใ์หเ้ขม้แขง็ 

     ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง   

 พ
ฒั

น
าองค

ก์ร 

11. พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

ใหท้นัสมยั รวดเร็วและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 

9. พฒันาขีดสมรรถนะของบุคลากร

ดา้นปศุสัตวอ์ยา่งเหมาะสม 

10. พฒันาระบบการเฝ้าระวงั ป้องกนั 

ควบคุม บาํบดัและชนัสูตรโรคสัตว ์

 แผนภูมทิี่ 4 แสดงแผนทียุ่ทธศาสตร์ของสํานักงานปศุสัตว์จังหวดันครนายก 
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หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของหน่วยงาน 

สาํนกังานปศุสั ตวจ์งัหวดันครนายก  เป็นหน่วยงาน ส่วนภูมิภาค ในสงักดักรมปศุสตัวมี์หนา้ท่ี

รับผดิชอบในการควบคุม กาํกบั ดูแลการดาํเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ยโรคระบาดสัตว ์บาํรุงพนัธ์ุสัตว ์

ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว ์สถานพยาบาลสัตว ์โรคพิษสุนขับา้ การควบคุมการฆ่าสัตวแ์ละจาํหน่าย

เน้ือสตัวแ์ละ กฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นปศุสัตว ์ โดยมี ปศุสัตวจ์งัหวดั  

เป็นผูบ้งัคบับญัชาท่ีรับผดิชอบภารกิจต่าง ๆ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4  กลุ่มงานและสาํนกังานปศุสัตวอ์าํเภอ 4 แห่ง 

คือ 1) กลุ่มพฒันาสุขภาพสัตว ์2) กลุ่มพฒันาคุณภาพสินคา้ปศุสตัว ์3) กลุ่มพฒันาเทคโนโลยกีารปศุสัตว ์

4) ฝ่ายบริหารทัว่ไป  5) สาํนกังานปศุสัตวอ์าํเภอเมืองนครนายก 6) สาํนกังานปศุสัตวอ์าํเภอบา้นนา       

7) สาํนกังานปศุสัตวอ์าํเภอองครักษ ์8) สาํนกังานปศุสัตวอ์าํเภอปากพลี 
  

หน้าที่และความรับผดิชอบของบุคลากร 

 1. ปศุสัตว์จังหวดันครนายก 

1. 1 ตาํแหน่ง ปศุสตัวจ์งัหวดันครนายก ปฏิบติังานในฐานะปศุสัตวจ์งัหวดั มีหนา้ท่ีรับผดิชอบ 

ดาํเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ยโรคระบาดสัตว ์ กฎหมายวา่ดว้ยการบาํรุงพนัธ์ุสัตว ์ กฎหมายวา่ดว้ยการควบคุม

คุณภาพอาหารสัตว์  กฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาลสัตว์  กฎหมายวา่ดว้ยโรคพิษสุนขับา้ กฎหมาย

วา่ด้ วย การควบคุมการฆ่าสัตวแ์ละจาํหน่ายเน้ือสัตว ์และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ดาํเนินการเก่ียวกบั

สุขภาพสัตว ์สุขอนามยัส่ิงแวดลอ้มดา้นการ ปศุสัตว ์ ศึกษา วเิคราะห์ วจิยั  พฒันา ประยกุต์และถ่ายทอด

เทคโนโลยทีางวชิาการดา้นการปศุสัตว ์โดยปฏิบติัหนา้ท่ีวางแผน มอบหมายงาน การ ติดต่อประสานงาน 

ควบคุมตรวจสอบเร่งรัด การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีในระดบัรองลงไป ซ่ึงปฏิบติังานในเขตพื้นท่ี

รับผดิชอบ  ตลอดจนปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. กลุ่มพฒันาสุขภาพสัตว์ 

  2.1 ตาํแหน่งนายสตัวแพทย์  ปฏิบติังานในฐ านะหวัหนา้กลุ่มพฒันาสุขภาพสัตว ์ 

มีหนา้ท่ีรับผดิชอบ การศึกษาวเิคราะห์ วจิยัดา้นการควบคุม ป้องกนัและบาํบดัโรคสัตว ์รูปแบบการพฒันา

และกาํหนดเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมต่อพื้นท่ีในการดาํเนินการ จดัทาํแผนและปฏิบติังานทางวชิาการสุขศาสตร์ 

ดา้นวทิยาการสืบพนัธ์ุ  การรักษาพยาบา ลสตัวท่ี์ซบัซอ้นและการชนัสูตร ทางหอ้งปฏิบติัการ  รวมทั้ง

สนบัสนุนทางวิ ชาการแก่สาํนกังานปศุสัตวอ์าํเภอ  โดยดาํเนินก ารตาม กฎหมายวา่ดว้ยโรคระบาดสัตว์ 

กฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายวา่ดว้ยโรคพิษสุนขับา้และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีไดรั้บมอบ

อาํนาจ ใหก้ารปรึกษา แนะนาํและถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นสุขภาพสัตว ์

2.2 ตาํแหน่งสตัวพทย์ มีหนา้ท่ีรับผดิชอบช่วยปฏิบติังานดา้นควบคุม ป้องกนัและบาํบดั 

โรคสตัว ์สุขศาสตร์สัตว ์โดยดาํเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ย โรคระบาดสัตว ์กฎหมายวา่ดว้ยโรคพษิสุนขับา้

และปฏิบติังานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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3. กลุ่มพฒันาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

3.1 ตาํแหน่งนายสตัวแพทย์ ปฏิบติังานในฐานะหวัหนา้กลุ่มพฒันาคุณภาพสินคา้ปศุสัตว ์ 

มีหนา้ท่ีรับผดิชอบ ศึกษา วเิคราะห์  วิจยั จดัทาํแผนและการปฏิบติังานดา้นสุขอนามยัของสินคา้ปศุสตัว ์

รวมทั้งการตรวจรับรอง ควบคุม การดาํเนินงานตามกฎหมายและมาตรฐาน  เก่ียวกบัการควบคุมคุณภาพ

อาหารสัตว ์ยาสัตว ์สินคา้ปศุสัตว์ ส่ิงแวดลอ้มและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ดาํเนินการเก่ียวกบัการพฒันา

ฟาร์มใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานฟาร์ม  หลกัสวสัดิภาพสั ตวแ์ละ พฒันาคุณภาพสินคา้ปศุสัตว ์ตรวจสอบ 

ติดตาม รักษามาตรฐานฟาร์มท่ีผา่นการรับรอง ควบคุมและสนบัสนุนการปฏิบติังานดา้นมาตรฐานฟาร์ม

และสินคา้ปศุ สัตวแ์ก่สาํนกังานป ศุสัตวอ์าํเภอและถ่ายทอดเทคโนโลยี ดา้นมาตรฐานสินคา้ปศุสัตว์

และปฏิบติังานอ่ืนทีเ่ก่ียวขอ้ง 

3.2 ตาํแหน่ง สตัวแพทย์  มีหนา้ท่ีรับผดิชอบช่วยปฏิบติังาน เก่ียวกบัการพฒันาฟาร์ม  

เล้ียงสัตวแ์ละพฒันาคุณภาพสิน คา้ปศุสัตว ์การจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลสถิติ ฟาร์มเล้ียงสัตว์  ร้านจาํหน่าย

ยาสัตว ์การเก็บตวัอยา่งยาสัตวใ์นฟาร์มและร้านจาํหน่ายยาสัตว ์ เพือ่ส่งตรวจวเิคราะห์ ศึก ษาขอ้มูล

เพื่อจดัทาํแผนปฏิบติังาน  พร้อมกาํหนดเป้าหมายในการปฏิบติังานช่วยหวัหนา้กลุ่มปฏิบติังาน

ตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมยาสัตว ์ การส่งเสริมและพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

4. กลุ่มพฒันาเทคโนโลยกีารปศุสัตว์ 

4.1 ตาํแหน่ง นกัวชิาการสัตวบาล ปฏิบติังานในฐานะหวัหนา้กลุ่มพฒันา เทคโนโลยี  

การปศุสัตว์  มีหนา้ท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการวางแผน  การศึกษาวเิคราะห์  วจิยั พฒันาและประยกุต์

เทคโนโลยกีารผลิตสัตวผ์ลิตภณัฑส์ัตว์  แนวทางแกไ้ขปัญหาการผลิตสัตวใ์หเ้หมาะสมท่ีจะนาํไป

ปฏิบติัในพื้นท่ีวเิคราะห์ศกัยภาพพื้นท่ี จดัระบบเขตเศรษฐกิจดา้นการผลิตปศุสัตว์ ระบบการตลาดปศุสัตว ์ 

จดัตั้งศูนยข์อ้มูลการพฒันาเทคโนโลยกีารปศุสัตวป์ระยกุต์  กาํหนดกลยทุธ์  มาตรการแล ะแนวทาง  

การปฏิบติังาน  ถ่ายทอดเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมไปสู่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง

และใหค้าํปรึกษา แนะนาํเก่ียวกบัระบบพฒันาปศุสัตว ์ ดาํเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ยการบาํรุงพนัธ์ุสัตว ์

การควบคุมคุณภาพอาหารสัตวแ์ละกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ควบคุมโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ   

และโครงการพิเศษและปฏิบติังานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

  4.2 ตาํแหน่ง เจา้พนกังานสัตวบาล มีหนา้ท่ีรับผดิชอบช่วยปฏิบติังานนกัวชิาการ   ศึกษา 

วเิคราะห์  วจิยั  พฒันาและประยกุตเ์ทคโนโลยกีารผลิตสัตว์  ผลิตภณัฑส์ัตว์  แนวทางแกไ้ขปัญหา

การผลิตสัตวใ์หเ้หมาะ สมท่ีจะนาํไปปฏิบติัในพื้นท่ี  วเิคราะห์ศกัยภาพพื้นท่ี  จดัระบบเขตเศรษฐกิจ

ดา้นการผลิตปศุสตัว์  ระบบการตลาดปศุสัตว์  จดัตั้งศูนยข์อ้มูลการพฒันาเทคโนโลยกีารปศุสัตว์

ประยกุต์  กาํหนดกลยทุธ์  มาตรการแผนและแนวทางปฏิบติังานถ่ายทอดเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม

ไปสู่ เกษตรกร  กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งและใหค้าํปรึกษา  แนะนาํเก่ียวกบัระบบ
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พฒันาปศุสตัว์  ดาํเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ยการบาํรุงพนัธ์ุสัตว์  การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์

และกฎหมายอ่ืนๆ  ที่เก่ียวขอ้งและปฏิบติังานอ่ืนทีเ่ก่ียวขอ้ง 

5. ฝ่ายบริหารหารทัว่ไป   

  5.1 ตาํแหน่ง นกัจดักา รงานทัว่ไป ปฏิบติังานในฐานะหวัหนา้ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 

มีหนา้ท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการกาํกบั  ดูแลงานสารบรรณ งานธุรการทัว่ไป การเงินและบญัชี การวสัดุ

ครุภณัฑ ์การบริหารงานบุคคล งานดูแลรักษาอาคาร สถานท่ี ติดต่อประสานงานทัว่ไป  งานสถิติขอ้มลู 

งานสารสนเทศ จดัทาํแผนง าน งบประมาณและเร่งรัดติดตามประเมินผลการปฏิบติังานของ จงัหวดั 

ตลอดจนปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.2 ตาํแหน่ง เจา้พนกังานธุรการ มีหนา้ท่ีรับผดิชอบดา้นงาน ธุรการ งานสารบรรณ    

งานบริหาร บุคคล งานควบคุมและจดัหาวสัดุครุภณัฑ์  งานติดต่อประสานงานทัว่ไป งานดูแลและรักษา

อาคารสถานท่ี ปฏิบติังานอ่ืนทีเ่ก่ียวขอ้ง 

5.3 ตาํแหน่งเจา้พนกังานการเงินและบญัชี มีหนา้ท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบังานการเงิน    

และการบญัชี  การงบประมาณและปฏิบติังานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 6. สํานักงานปศุสัตว์อาํเภอ 

  6.1 ตาํแหน่ง ปศุสตัวอ์าํเภอ ปฏิบติังานในฐานะปศุสัตวอ์าํเภอ มีหนา้ท่ีรับผดิชอบ

เก่ียวกบัการควบคุม กาํกบั ดูแล การดาํเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ยโรคระบาดสัตว ์ บาํรุงพนัธ์ุสัตว ์

ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว ์สถานพยาบาลสัตว์ โรคพิษสุนขับา้ การควบคุมการฆ่าสัตวแ์ละจาํหน่ายเน้ือสัตว์

และกฎหมายอ่ื นท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมทั้งก ารดาํเนินการเก่ียวกบัสุขภาพสัตว์  สุขอนามยั  ส่ิงแวดลอ้มด้ าน

การ ปศุสัตว ์รักษาพยาบาลสัตวแ์ละคุณภาพสินคา้ปศุสัตว์  การถ่ายทอดเทคโนโลยดี้ านการปศุสัตว ์

โครงการพิเศษอ่ืนๆ แนะนาํมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์  จดัเก็บขอ้มูลการปศุสั ตว์ แนะนาํและสาธิต

การปลูกพืชอาหารสตัว ์ในพื้นท่ีท่ีรับผดิชอบและปฏิบติังานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

  6.2 ตาํแหน่ง สตัวแพทย์  มีหนา้ท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการดาํเนินการตามกฎหมาย  

วา่ดว้ยโรคระบาดสัตว์  การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  โรคพิษสุนขับา้และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

การดาํเนินการเก่ียวกบัสุขภาพสัตว ์สุขอนามยั ส่ิงแวดลอ้มการปศุสัตว์ รักษาพยาบาลสัตวแ์ละคุณภาพสินคา้

ปศุสตัว์ การถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการปศุสัตว์  โครงการพิเศษอ่ืน  ๆ แนะนาํมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์

ในพื้นท่ีท่ีรับผดิชอบและปฏิบติังานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

  6.3 ตาํแหน่งเจา้พนกังานสัตวบาล มีหนา้ท่ีรับผดิชอ บ ศึกษา  วเิคราะห์  เก่ียวกบั    

การ ดาํเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตวแ์ละกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

ดาํเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการปศุสัตว์  โครงการพิเศษอ่ืน  ๆ แนะนาํมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์    

จดัเก็บขอ้มูลการปศุสัตว์ แนะนาํและสาธิตการปลูกพืชอาหารสัตว์ ในพื้นท่ีท่ีรับผดิชอบและ ปฏิบติังาน

อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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บทที ่3 

ขั้นตอนการปฏบัิติงานทีสํ่าคญั 
 

 สาํนกังานปศุสัตวจ์งัหวดันครนายกมีการปฏิบติังานหลายภารกิจ ผูจ้ดัทาํจึงไดน้าํเสนอ 

ขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีสาํคญั  ตามหวัขอ้ดงัน้ี 

1. ขั้นตอนการปฏิบติังานกลุ่มพฒันาสุขภาพสัตว ์

1.1 ขั้นตอนการขออนุญาตเคล่ือนยา้ยสตัว์ 

1.2 ขั้นตอนการขออนุญาตคา้สัตวแ์ละซากสัตว์ 

1.3 ขั้นตอนการขออนุญาตจดัตั้งและดาํเนินการสถานพยาบาลสัตว์ 

2. ขั้นตอนการปฏิบติังานกลุ่มพฒันาคุณภาพสินคา้ปศุสัตว์ 

2.1 ขั้นตอนการขออนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว ์โรงพกัสัตวแ์ละการฆ่าสัตว ์

2.2 ขั้นตอนการขออนุญาตขายอาหารสัตว์ 

2.3 ขั้นตอนการขอใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเล้ียงสัตว ์

3. ขั้นตอนการปฏิบติังานกลุ่มพฒันาเทคโนโลยกีารปศุสัตว์ 

3.1 ขั้นตอนการใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ระสบภยัธรรมชาติดา้นปศุสัตว์ 

3.2 ขั้นตอนการฝึกอบรมเกษตรกร 

4. ขั้นตอนการปฏิบติังานของฝ่ายบริหารทัว่ไป 

4.1 ขั้นตอนการรับและเสนอหนงัสือ 

4.2 ขั้นตอนการร่างและส่งหนงัสือราชการ 

4.3 ขั้นตอนการออกหนงัสือรับรองเงินเดือน /ผา่นงาน 

4.4 ขั้นตอนการจดัการขอ้ร้องเรียน 

4.5 ขั้นตอนการลา 

4.6 ขั้นตอนการเบิกเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล 

4.7 ขั้นตอนการเบิกเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาบุตร 

4.8 ขั้นตอนการขอรับค่าเช่าบา้น 

4.9 ขั้นตอนการเบิกเงินค่าเช่าบา้น 

4.10 ขั้นตอนการเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 

4.11 ขั้นตอนการจดัทาํรายงานขอความเห็นชอบการซ้ือการจา้ง  

4.12 ขั้นตอนการขออนุมติัเบิกเงินการซ้ือการจา้ง  

4.13 ขั้นตอนการยมืเงินราชการ 

4.14 ขั้นตอนการรายงานผลการปฏิบติังานประจาํเดือนผา่นทางระบบ Intranet (TLPS) 

4.15 ขั้นตอนการบริหารผลการปฏิบติังาน 
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ผูมี้อาํนาจอนุมติั 

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีสาํคญั  นาํเสนอตามลาํดบัดงัต่อไปน้ี 
 

 1. ข้ันตอนการปฏบิตังิานกลุ่มพฒันาสุขภาพสัตว์ 
 

     1.1 ขั้นตอนการขออนุญาตเคล่ือนยา้ยสตัว์ 
 

 

 
    

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 5 แสดงขั้นตอนการขออนุญาตเคล่ือนยา้ยสตัว์หรือซากสัตว ์

 

 

 

 

 

 

- ตรวจทานความถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

- จดัทาํแบบใบอนุญาตฯ (แบบ ร.4) 
สตัวแพทย ์

 

หวัหนา้กลุ่มพฒันาสุขภาพสตัว ์

- พิจารณาลงนามอนุญาต 

- ลงทะเบียนเลขท่ีคาํขอ 

- มอบแบบใบอนุญาตฯ (แบบ ร.4) 

- จดัเก็บสาํเนาเอกสารไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

- ลงทะเบียนทางระบบ E-service เพ่ือขอรหสัผูป้ระกอบการ 

- นาํรหสัเขา้ระบบ (Login)  และกรอกแบบคาํขออนุญาตฯ (แบบ ร.1) 

- ยื่นแบบคาํขอ (แบบ ร.1) พร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

ผูข้ออนุญาต 

ผูข้ออนุญาต 

- ตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

- ไม่ผา่นแจง้ผูข้ออนุญาตดาํเนินการใหถู้กตอ้ง 

 - ผา่นเสนอผูมี้อาํนาจอนุมติัลงนาม 

 

สตัวแพทย ์

 

- เคล่ือนยา้ยสตัว/์ซากสตัว ์ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 

- จดัเก็บแบบใบอนุญาตฯ (แบบ ร.4) ไวใ้หส้ตัวแพทย ์

   ปลายทางตรวจสอบ 

 



  

 

18 

ผูมี้อาํนาจอนุมติั 

1.2 ขั้นตอนการขออนุญาตคา้สัตวแ์ละซากสัตว ์

 

 

 
    

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

แผนภูมิท่ี 6 แสดงขั้นตอนการขออนุญาตคา้สัตวแ์ละซากสัตว ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ตรวจทานความถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

- จดัทาํแบบใบอนุญาตฯ (แบบ ร.10) 

 

สตัวแพทย ์

 

หวัหนา้กลุ่มพฒันาสุขภาพสตัว ์

- พิจารณาลงนามอนุญาต 

- ลงทะเบียนเลขท่ีคาํขอ 

- มอบแบบใบอนุญาตฯ (แบบ ร.10) 

- จดัเก็บสาํเนาเอกสารไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

ผูข้ออนุญาต 

ผูข้ออนุญาต 

- ตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

- ไม่ผา่นแจง้ผูข้ออนุญาตดาํเนินการใหถู้กตอ้ง 

 - ผา่นแจง้ผูป้ระกอบการชาํระค่าธรรมเนียม 

- เสนอผูมี้อาํนาจอนุมติัลงนามใบอนุญาตฯ 

 

 

สตัวแพทย ์

 

- ลงทะเบียนทางระบบ E-service เพ่ือขอรหสัผูป้ระกอบการ 

- นาํรหสัเขา้ระบบ (Login)  และกรอกแบบคาํขออนุญาตฯ (แบบ ร.2) 

- ยื่นแบบคาํขอ (แบบ ร.2) พร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

- นาํใบอนุญาตฯ (แบบ ร.10 ) ปิดแสดงไวท่ี้ 

   สถานท่ีคา้สตัวแ์ละซากสตัว ์

- ปฏิบติัตามเง่ือนไขในการอนุญาต 
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ผูอ้าํนวยการสาํนกัสุขศาสตร์สตัว์

และสุขอนามยัท่ี 2 

1.3 ขั้นตอนการขออนุญาตจดัตั้งและดาํเนินการสถานพยาบาลสัตว ์
 

 

 
    

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 7 แสดงขั้นตอนการขออนุญาตจดัตั้งและดาํเนินการสถาพยาบาลสัตว ์

 

 

 

 

- ตรวจทานความถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ สตัวแพทย ์

 

หวัหนา้กลุ่มพฒันาสุขภาพสตัว ์

- กรณีไม่ผา่นแจง้ผูข้ออนุญาตปรับปรุง 

- ผา่นรายงานสาํนกัสุขศาสตร์สตัวแ์ละสุขอนามยัท่ี 2 

- พิจารณาอนุญาต 

- ออกใบอนุญาตฯและกาํหนดเลขทะเบียน 

ผูข้ออนุญาต 

ผูข้ออนุญาต 

- นดัหมายคณะกรรมการและผูข้ออนุญาต  

   เพ่ือตรวจประเมินสถานพยาบาลสตัว ์

- คณะกรรมการตรวจประเมินสถานพยาบาลสตัวล์งนาม 

  เสนอความเห็น  

 

ปศุสตัวจ์งัหวดั 

 

- นาํใบอนุญาตฯ ปิดแสดงไวท่ี้สถานพยาบาลสตัว ์

- ปฏิบติัตามเง่ือนไขในการอนุญาต 

 

หวัหนา้กลุ่มพฒันาสุขภาพสตัว ์
- แจง้ผูข้ออนุญาตชาํระค่าธรรมเนียม 

- จดัเก็บสาํเนาเอกสารไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

 

- ลงทะเบียนทางระบบ E-service เพ่ือขอรหสัผูป้ระกอบการ 

- นาํรหสัเขา้ระบบ (Login)  และกรอกแบบคาํขอ (แบบ สส.1และ 2)  

- ยื่นแบบคาํขอ (แบบ สส.1และ 2) พร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

 2. ข้ันตอนการปฏิบัติงานกลุ่มพฒันาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

 

2.1 ขั้นตอนการขออนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพกัสัตวแ์ละจาํหน่ายเน้ือสัตว ์
 

 

 
    

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

แผนภูมิท่ี 8 แสดงขั้นตอนการขออนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว ์โรงพกัสตัวแ์ละจาํหน่ายเน้ือสตัว ์

 

 

- ตรวจสอบสถานท่ีตั้งโรงฆ่าสตัวเ์บ้ืองตน้ นายอาํเภอทอ้งท่ี 

หวัหนา้กลุ่มพฒันาคุณภาพสินคา้ปศุสตัว ์

- ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 

- กาํหนดเลขทะเบียนใบอนุญาตฯ  

- จดัเก็บสาํเนาเอกสารไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

ผูข้ออนุญาต 

คณะกรรมการตรวจสอบการก่อสร้างฯ 

- ตรวจประเมินตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายกาํหนด 

- ประเมินไม่ผา่นแจง้ผูข้ออนุญาตปรับปรุงตามกาํหนด 

- ประเมินผา่นจดัทาํรายงานการตรวจสอบเสนอผูว้า่ราชการ 

  จงัหวดั 

- ลงนามอนุญาต 

- จดัทาํคาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการ 

   ตรวจสอบการก่อสร้างฯ 

- นดัหมายคณะกรรมการและผูข้ออนุญาต 

 

หวัหนา้กลุ่มพฒันาคุณภาพสินคา้ปศุสตัว ์
- แจง้ผูข้ออนุญาตชาํระค่าธรรมเนียม 

- จดัทาํใบอนุญาตฯ (แบบ ฆจส.2) 

หวัหนา้กลุ่มพฒันาคุณภาพสินคา้ปศุสตัว ์

ผูข้ออนุญาต 
- นาํใบอนุญาตฯ (แบบ ฆจส.2) ปิดแสดงไวท่ี้โรงฆ่าสตัวฯ์ 

- ปฏิบติัตามเง่ือนไขในการอนุญาต 

 

- ลงทะเบียนทางระบบ E-service เพ่ือขอรหสัผูป้ระกอบการ 

- นาํรหสัเขา้ระบบ (Login)  และกรอกแบบคาํขอ(แบบ ฆจส.1)  

- ยื่นแบบคาํขอ (แบบ ฆจส.1) พร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ปศุสตัวจ์งัหวดั 

2.2 ขั้นตอนการขออนุญาตขายอาหารสัตว์ 
 

 

 
    

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 9 แสดงขั้นตอนการขออนุญาตขายอาหารสัตว ์

 

 

 

 

 

- ตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ สตัวแพทยก์ลุ่มพฒันาคุณภาพสินคา้ปศุสตัว ์

 

หวัหนา้กลุ่มพฒันาคุณภาพสินคา้ปศุสตัว ์

- ประเมินไม่ผา่นแจง้ผูข้ออนุญาตปรับปรุงตามกาํหนด 

- ประเมินผา่นแจง้ผูข้ออนุญาต ชาํระค่าธรรมเนียม 

- จดัทาํใบอนุญาตขายอาหารสตัว ์

 

- พิจารณาอนุญาต 

ผูข้ออนุญาต 

ผูข้ออนุญาต 

- นดัหมายผูข้ออนุญาตเพ่ือตรวจประเมินสถานท่ีขายอาหารสตัว ์

- ตรวจประเมินสถานพยาบาลสตัวล์งนามเสนอความเห็น  

 

- นาํใบอนุญาตฯ (แบบ บขส.1) ปิดแสดงไวท่ี้สถานท่ี 

  ขายอาหารสตัว ์

  

 

- กาํหนดเลขทะเบียน 

- จดัเก็บสาํเนาเอกสารไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

หวัหนา้กลุ่มพฒันาคุณภาพสินคา้ปศุสตัว ์

หวัหนา้กลุ่มพฒันาคุณภาพสินคา้ปศุสตัว ์

- ลงทะเบียนทางระบบ E-service เพ่ือขอรหสัผูป้ระกอบการ 

- นาํรหสัเขา้ระบบ (Login)  และกรอกแบบคาํขอ (แบบ ขส.1)  

- ยื่นแบบคาํขอ (แบบ ขส.1) พร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ปศุสตัวจ์งัหวดั 

2.3 ขั้นตอนการขอรับใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเล้ียงสตัว ์
 

 

 
    

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 10 แสดงขั้นตอนการขอรับใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเล้ียงสตัว ์

- ตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ สตัวแพทยก์ลุ่มพฒันาคุณภาพสินคา้ปศุสตัว ์

 

หวัหนา้กลุ่มพฒันาคุณภาพสินคา้ปศุสตัว ์

- ประเมินไม่ผา่นแจง้ผูย้ืน่คาํขอปรับปรุงฟาร์มตามกาํหนด 

- ประเมินผา่นลงนามเสนอความเห็น 

- พิจารณารับรองมาตรฐานฟาร์ม 

ผูย้ื่นคาํขอ 

ผูย้ื่นตาํขอ 

- นดัหมายคณะผูต้รวจรับรองและผูย้ื่นคาํขอ 

   เพ่ือตรวจประเมินฟาร์มเล้ียงสตัว ์

 

- นาํใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม(GAP) ปิดแสดงไวท่ี้ฟาร์ม 

- ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดมาตรฐานฟาร์ม 

 

- จดัทาํใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเล้ียงสตัว ์(GAP) 

คณะผูต้รวจรับรองฯ 

หวัหนา้กลุ่มพฒันาคุณภาพสินคา้ปศุสตัว ์

คณะกรรมการรับรองฯ 
- พิจารณาใหก้ารรับรองคร้ังแรก การพกัใช ้การเพิกถอน 

   และการต่ออายใุบรับรอง/ลงนามเสนอความเห็น 

หวัหนา้กลุ่มพฒันาคุณภาพสินคา้ปศุสตัว ์ - กาํหนดเลขทะเบียน 

- จดัเก็บเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

- ลงทะเบียนทางระบบ E-service เพ่ือขอรหสัผูป้ระกอบการ 

- นาํรหสัเขา้ระบบ (Login) และกรอกแบบคาํขอ (แบบ มฐฟ 1)  

- ยื่นแบบคาํขอ (แบบ มฐฟ 1) พร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

ผูต้ดัสินการรับรอง - พิจารณาการคงไวซ่ึ้งการรับรอง/ยกเลิกการรับรองฯ 
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ก.ช.ภ.อ. 

3. ข้ันตอนการปฏิบัติงานกลุ่มพฒันาเทคโนโลยกีารปศุสัตว์ 
 

3.1 ขั้นตอนการใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ระสบภยัธรรมชาติ ดา้นปศุสัตว ์
 

 

 
    

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 11 แสดงขั้นตอนการให้ช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ระสบภยัธรรมชาติ ดา้นปศุสัตว ์

- ตรวจสอบลงนามรับรองความเสียหาย 
ผูใ้หญ่บา้น/กาํนนั/นายกองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินประจาํทอ้งท่ี 

ปศุสตัวอ์าํเภอ/สตัวแพทย/์เจา้พนกังานสตัวบาล 

- จดัทาํขอ้มูลในภาพรวม ตามแบบประมวล 

  รวบรวมการช่วยเหลือรายหมู่บา้น กษ 02 

- ลงนามรับรองและนาํไปปิดประกาศ 

ผูป้ระสบภยั 

ผูป้ระสบภยั 

- ตรวจสอบการข้ึนทะเบียนผูเ้ล้ียงสตัว ์

- พิจารณาประเมินและคาํนวณมูลค่าความช่วยเหลือ 

- ลงนามรับรองการประเมินความช่วยเหลือ 

- พิจารณาใหค้วามเห็นชอบใหใ้ชเ้งินทดรองราชการ  

   ตามท่ีไดรั้บจดัสรรจากผูว้า่ราชการจงัหวดั 

 

- ยืน่แบบคาํขอความจาํนงขอรับการช่วยเหลือ (กษ 01)  

  พร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

- ปิดประกาศ ไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั   

  

 

เกษตรอาํเภอ 

ผูใ้หญ่บา้น/กาํนนั/นายกองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินประจาํทอ้งท่ี 

- จดัทาํแบบคาํขอจดัสรรงบประมาณสรุประดบัอาํเภอ   

   (กษ 02) เสนอ  คณะกรรมการใหค้วามช่วยเหลือ   

    ผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉินระดบัอาํเภอ (ก.ช.ภ.อ.) 

 

 

เกษตรอาํเภอ 

- จดัทาํหนงัสือสาํคญัรับเงิน(กษ 04) มอบใหผู้ป้ระสบภยั  

 

 

เกษตรอาํเภอ 

- นาํ กษ 04 พร้อมบตัรประจาํตวัประชาชนติดต่อขอรับ 

   เงินท่ี ธกส.สาขา  
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ปศุสตัวจ์งัหวดั 

3.2 ขั้นตอนการฝึกอบรมเกษตรกร 

 
 

 

 
    

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 12 แสดงขั้นตอนการฝึกอบรมเกษตรกร 

 

 

 

 

 

- พิจารณาลงนามอนุมติั 

- เชิญผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม/วทิยากรและขอใชส้ถานท่ี 

- จดัทาํสญัญายมืเงิน 

- จดัทาํรายงานขอความเห็นชอบการซ้ือ-การจา้ง 

- จดัเตรียมวสัดุและอุปกรณ์การฝึกอบรม 

ผูรั้บผิดชอบโครงการฯ 

 

- ประเมินผลหลงัฝึกอบรม 

- เบิกค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและส่งใชเ้งินยมื 

- จดัทาํโครงการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

   ประจาํปีของกรมปศุสตัว ์พร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

ผูรั้บผิดชอบโครงการฯ 

- ดาํเนินการฝึกอบรมตามหลกัสูตร/โครงการ 

 

 

วทิยากร 

- รับประกาศนียบตัร  

 

 

หวัหนา้กลุ่ม/ฝ่าย 

เจา้หนา้ท่ีพสัดุ - ดาํเนินการจดัซ้ือ-จดัจา้งตามระเบียบพสัดุฯ 

ผูรั้บผิดชอบโครงการฯ 

- ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมลงทะเบียน 

- แจกเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

- ประเมินผลก่อนฝึกอบรม 

 

ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 
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ปศุสตัวจ์งัหวดั 

4. ข้ันตอนการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารทัว่ไป 
 

  4.1 ขั้นตอนการรับและเสนอหนงัสือ 

 
    

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

แผนภูมิท่ี 13 แสดงขั้นตอนการการรับและเสนอหนงัสือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ลงทะเบียนรับ 

- จดัเขา้แฟ้มเสนอ (แยกเอกสารตามความเร่งด่วน) 
เจา้พนกังานธุรการ 

หวัหนา้กลุ่ม/ฝ่าย 
- พิจารณา ใหข้อ้มูล/อา้งอิง  

- วเิคราะห์ เสนอความเห็น 

- วนิิจฉยั/สัง่การ 

- บนัทึกคาํวนิิจฉยั  

- ทาํหนงัสือโตต้อบ 

- ส่งเอกสารใหก้ลุ่ม/ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

- จดัเก็บสาํเนาเอกสารไวเ้ป็นหลกัฐาน จาํนวน 1 ชุด 

เจา้ของเร่ือง 

เจา้พนกังานธุรการ 
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ปศุสตัวจ์งัหวดั 

4.2 ขั้นตอนการร่างและส่งหนงัสือราชการ 

 
    

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 14 แสดงขั้นตอนการร่างและส่งหนงัสือราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- ตรวจสอบความถูกตอ้ง  

- ลงนาม (กรณีไดรั้บมอบอาํนาจ) 

   

หวัหนา้ฝ่ายบริหารทัว่ไป 

หวัหนา้กลุ่ม/ฝ่าย - ลงนาม (กรณีไดรั้บมอบอาํนาจ)  

 

- พิจารณาลงนาม 

- ร่างหนงัสือ (ตามขอ้มูลท่ีไดรั้บ) 

- พิมพ ์(ตามขอ้มูลท่ีไดรั้บ)/ตรวจทาน 

เจา้ของเร่ือง 

(กลุ่ม/ฝ่าย) 
- ร่างหนงัสือ/พิมพ/์ตรวจทาน 

- ดาํเนินการต่อไป 

เจา้พนกังานธุรการ 

เจา้พนกังานธุรการ 

- ออกเลขท่ีเอกสาร  

- ส่งหนงัสือถึงผูรั้บ 

- สาํเนาใหก้ลุ่ม/ฝ่ายท่ีรับผดิชอบ 

- - จดัเก็บสาํเนาเอกสารไวเ้ป็นหลกัฐาน จาํนวน 1 ชุด 
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ปศุสตัวจ์งัหวดั 

4.3 ขั้นตอนการออกหนงัสือรับรองเงินเดือน /ผา่นงาน 

 
    

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 15 แสดงขั้นตอนการออกหนงัสือรับรองเงินเดือน /ผา่นงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- พิมพห์นงัสือรับรอง 

- ตรวจทานความถูกตอ้งสมบูรณ์ 
เจา้พนกังานธุรการ 

หวัหนา้กลุ่ม/ฝ่าย - ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ 

- พิจารณาลงนาม 

- ออกเลขหนงัสือรับรอง 

- มอบตน้ฉบบัใหผู้ย้ืน่คาํขอ 

- จดัเก็บสาํเนาเอกสารไวเ้ป็นหลกัฐาน จาํนวน 1 ชุด 

 

- บนัทึกแจง้ความประสงคข์อหนงัสือรับรอง ผูย้ื่นคาํขอ 

เจา้พนกังานธุรการ 
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ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

4.4 ขั้นตอนการจดัการขอ้ร้องเรียน 

 

 
    

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 16 แสดงขั้นตอนการจดัการขอ้ร้องเรียน 

 

- รับเร่ืองร้องเรียนลงทะเบียนขอ้มูลขอ้ร้องเรียน 

- จดัทาํสาํเนาเพ่ือแจง้ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
เจา้พนกังานธุรการ 

หวัหนา้กลุ่ม/ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

- ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 

- ดาํเนินการตามผลการพิจารณา  

 

- แจง้ขอ้ร้องเรียน 

คณะกรรมการฯ 

- ตรวจสอบตามขอ้ร้องเรียน 

- จดัทาํรายงานผลการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง 

   ลงนามเสนอความเห็นยติุเร่ือง/ดาํเนินการสอบสวน 

- พิจารณายติุเร่ือง/สอบสวน/ดาํเนินคดี 

- ตรวจสอบขอ้ร้องเรียนเบ้ืองตน้ 

- ลงนามเสนอความเห็น 

- จดัทาํคาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง 

หวัหนา้กลุ่ม/ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ผูร้้องเรียน , ศูนยด์าํรงธรรม 

 

ปศุสตัวจ์งัหวดั -ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการฯ (ภายในหน่วยงาน) 

- ลงนามเสนอผูว้า่ราชการจงัหวดัลงนามคาํสัง่ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ผูร้้องเรียน , ศูนยด์าํรงธรรม 

 

เจา้พนกังานธุรการ - สาํเนาแจง้ผูร้้องเรียน/ศูนยด์าํรงธรรม 

- จดัเก็บสาํเนาเอกสารไวเ้ป็นหลกัฐาน จาํนวน 1 ชุด 

 



  

 

29 

ปศุสตัวจ์งัหวดั 

4.5 ขั้นตอนการลา 

 
    

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 17 แสดงขั้นตอนการลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ตรวจสอบบนัทึกการลา 

- เสนอใบขออนุญาตลา 
เจา้พนกังานธุรการ 

หวัหนา้กลุ่ม/ฝ่าย - พิจารณาเสนอความเห็น 

- วนิิจฉยัอนุญาต/ไม่อนุญาต 

- กรณีไดรั้บอนุญาต เก็บใบอนุญาตการลาเขา้แฟ้มประวติั 

  บญัชีแต่ละบุคคล แจง้ผูข้ออนุญาตทราบ 

- กรณีไม่อนุญาตหรืออ่ืนๆ ใหแ้จง้ผูย้ื่นคาํขอทราบ 

 

ผูย้ื่นคาํขอ 

เจา้พนกังานธุรการ 

- ยืน่ใบขออนุญาตลา 
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ปศุสตัวจ์งัหวดั 

4.6 ขั้นตอนการเบิกเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล 
 

 

 
    

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 18 แสดงขั้นตอนการเบิกเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ตรวจทานความถูกตอ้งสมบูรณ์ เจา้พนกังานธุรการ 

หวัหนา้ฝ่ายบริหารทัว่ไป - ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์  

 

- พิจารณาลงนามอนุมติั 

- เบิกจ่ายเงินตามที่อนุมติั 

- แจง้ผูย้ื่นคาํขอรับเงิน 

- จดัเก็บเอกสารไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

- กรอกใบเบิกเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล 

  (แบบ 7105) 
ผูย้ื่นคาํขอ 

เจา้พนกังานการเงินและบญัชี 
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ปศุสตัวจ์งัหวดั 

4.7 ขั้นตอนการเบิกเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาบุตร 
 

 

 
    

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 19 แสดงขั้นตอนการเบิกเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาบุตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ตรวจทานความถูกตอ้งสมบูรณ์ เจา้พนกังานธุรการ 

หวัหนา้ฝ่ายบริหารทัว่ไป - ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์  

 

- พิจารณาลงนามอนุมติั 

- เบิกจ่ายเงินตามท่ีอนุมติั 

- แจง้ผูย้ื่นคาํขอรับเงิน 

- จดัเก็บเอกสารไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

- กรอกใบเบิกเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาบุตร (แบบ 7200) ผูย้ื่นคาํขอ 

เจา้พนกังานการเงินและบญัชี 
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ปศุสตัวจ์งัหวดั 

ปศุสตัวจ์งัหวดั 

4.8 ขั้นตอนการขอรับเงินค่าเช่าบา้น 
 

 

 
    

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 20 แสดงขั้นตอนการขอรับเงินค่าเช่าบา้น 

 

 

 

 

 

- ตรวจทานความถูกตอ้งสมบูรณ์ 

- จดัทาํหนงัสือแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพบา้นเช่า 

เจา้พนกังานธุรการ 

หวัหนา้ฝ่ายบริหารทัว่ไป - ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์  

- ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 

- ลงทะเบียนเลขท่ีคาํขอ 

- แจง้ผูย้ื่นคาํขอทราบเพ่ือยืน่คาํขอเบิก 

- จดัเก็บเอกสารไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

- กรอกแบบขอรับค่าเช่าบา้น (แบบ 6005)  

   พร้อมเอกสารเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
ผูย้ื่นคาํขอ 

เจา้พนกังานการเงินและบญัชี 

คณะกรรมการตรวจสอบสภาพบา้นเช่า - จดัทาํรายงานการตรวจสอบ 

- พิจารณาลงนามอนุมติั 
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ปศุสตัวจ์งัหวดั 

4.9 ขั้นตอนการเบิกเงินค่าเช่าบา้น 

 

 

 
    

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 21 แสดงขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบา้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ตรวจทานความถูกตอ้งสมบูรณ์ เจา้พนกังานธุรการ 

หวัหนา้ฝ่ายบริหารทัว่ไป - ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์  

 

- พิจารณาลงนามอนุมติั 

- เบิกจ่ายเงินตามที่อนุมติั 

- แจง้ผูย้ื่นคาํขอรับเงิน 

- จดัเก็บเอกสารไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

- กรอกแบบขอเบิกเงินค่าเช่าบา้น (แบบ 6006) ผูย้ื่นคาํขอ 

เจา้พนกังานการเงินและบญัชี 
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ปศุสตัวจ์งัหวดั 

 

4.10 ขั้นตอนการเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 

 

 

 
    

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 22 แสดงขั้นตอนการเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- ตรวจทานความถูกตอ้งสมบูรณ์ เจา้พนกังานธุรการ 

หวัหนา้ฝ่ายบริหารทัว่ไป - ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์  

- ลงนามเสนอความเห็น 

- พิจารณาลงนามอนุมติั 

- เบิกจ่ายเงินตามที่อนุมติั 

- แจง้ผูย้ื่นคาํขอรับเงิน 

- จดัเก็บเอกสารไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

- กรอกใบค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) พร้อม 

  เอกสาร เช่น คาํสัง่อนุมติัใหเ้ดินทางไปราชการ  ใบเสร็จรับเงิน  

  ใบแจง้รายการ ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก 111) 

ผูย้ื่นคาํขอ 

เจา้พนกังานการเงินและบญัชี 
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ปศุสตัวจ์งัหวดั 

ปศุสตัวจ์งัหวดั 

 4.11 ขั้นตอนการจดัทาํรายงานขอความเห็นชอบการซ้ือการจา้ง 

 

 
    

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

แผนภูมิท่ี 23 แสดงขั้นตอนการจดัทาํรายงานขอความเห็นชอบการซ้ือการจา้ง 

 

 

 

- ตรวจสอบงบประมาณ 

- ลงนามเสนอความเห็น 
เจา้พนกังานการเงินและบญัชี 

เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 

- ขออนุมติัจดัซ้ือ-จดัจา้ง (ทัว่ไป 6 วธีิ)  

- จดัทาํใบสัง่ซ้ือ/สัง่จา้ง/ขอ้ตกลง/สญัญาซ้ือ/สญัญาจา้ง 

- จดัทาํใบสัง่ซ้ือ/สัง่จา้ง (บส.01) ในระบบ GFMIS 

- จดัทาํคาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ/ตรวจการจา้ง/ผูค้วบคุมงาน 

- ลงนามอนุมติัและแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 

- จดัทาํรายงานแจง้ความประสงค ์ 
เจา้ของเร่ือง 

- แจง้ผูข้าย/ผูรั้บจา้งทาํสญัญา/ขอ้ตกลง 

  และกาํหนดวนัส่งมอบพสัดุ 

เจา้หนา้ท่ีพสัดุ - ตรวจทานและรายงานขอความเห็นชอบ 

- พิจารณาเห็นชอบ/อนุมติั 

หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 
- ตรวจสอบรายงานขอความเห็นชอบ 

- ลงนามเสนอความเห็น 

หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 
- ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ 

- ลงนามเสนอความเห็น 

เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 
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ปศุสตัวจ์งัหวดั 

 4.12 ขั้นตอนการขออนุมติัเบิกเงินการซ้ือการจา้ง 

 

 

 
    

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 24 แสดงขั้นตอนการอนุมติัเบิกเงินการซ้ือการจา้ง 

 

 

 

เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 

- เบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS (จ่ายตรง/จ่ายผา่นส่วนราชการ) 

- แจง้กาํหนดวนัส่งมอบพสัดุ 

- ส่งมอบพสัดุตามใบสัง่ซ้ือ/สัง่จา้ง/ขอ้ตกลง/สญัญาซ้ือ/สญัญาจา้ง  

  พร้อมใบส่งของ/ใบแจง้หน้ี 

ผูข้าย/ผูรั้บจา้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบพสัดุ/ตรวจการจา้ง/ผูค้วบคุม

 

- จดัทาํรายงานการตรวจรับพสัดุ/ตรวจการจา้ง/การควบคุม 

  งานก่อสร้าง 

เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 
- ตรวจสอบพสัดุเบ้ืองตน้ 

- แจง้คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ/ตรวจการจา้ง/ผูค้วบคุมงาน 

 

- พิจารณาลงนามอนุมติัเบิกจ่ายเงิน 

หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 

- รวบรวมตรวจทานเอกสารใหค้รบถว้นถูกตอ้งสมบูรณ์ 

- ลงนามเสนอความเห็น 

เจา้พนกังานการเงินและบญัชี 

- ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ 

- ลงนามเสนอความเห็น 

เจา้พนกังานการเงินและบญัชี 

 

- ตรวจสอบการโอนเงินในบญัชี/รับเช็คผา่นส่วนราชการ 

- จดัทาํใบเสร็จรับเงิน ผูข้าย/ผูรั้บจา้ง 

- จดัเก็บเอกสารไวเ้ป็นหลกัฐาน 



  

 

37 

ปศุสตัวจ์งัหวดั 

4.13 ขั้นตอนการยมืเงินราชการ 
 

 

 
    

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 25 แสดงขั้นตอนการยมืเงินราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ตรวจทานความถูกตอ้งและตรวจสอบงบประมาณ 

- ลงนามเสนอความเห็น 

 

เจา้พนกังานการเงินและบญัชี 

 

หวัหนา้ฝ่ายบริหารทัว่ไป 

- พิจารณาลงนามอนุมติั 

- ลงทะเบียนเลขท่ีคาํขอ 

- แจง้ผูย้ื่นคาํขอรับเงิน 

- จดัเก็บเอกสารไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

- กรอกแบบสญัญายมืเงิน (แบบ 216) พร้อมรายละเอียดเงินยมื  

  และโครงการฯ ท่ีผา่นการอนุมติัแลว้ ผูย้ื่นคาํขอ 

ผูย้ื่นคาํขอ 

- ตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

- ลงนามเสนอความเห็น 

 

เจา้พนกังานการเงินและบญัชี 

 

- ส่งใชคื้นเงินยมื (เงินสด/ใบสาํคญั) 

- กรณีไปประจาํต่างสาํนกังาน ภายใน 30 วนั 

- กรณีไปราชการอ่ืนๆ ภายใน 15 วนั 

- กรณีปฏิบติัราชการอ่ืนๆ ภายใน 30 วนั 
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4.14 ขั้นตอนการรายงานผลการปฏิบติังานประจาํเดือนผา่นทางระบบ Intranet (TLPS) 
 

 

 

 
    

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

แผนภูมิท่ี 26 แสดงขั้นตอนการรายงานผลการปฏิบติังานประจาํเดือน 

ผา่นทางระบบ Intranet (TLPS) 

 

 

 

 

 

 

- ใส่รหสัหน่วยงาน  กรอกขอ้มูลผลงานประจาํเดือน 

   และกิจกรรมของแต่ละกลุ่มงาน ผา่นทางระบบ  

   Intranet (TLPS) 

- บนัทึกขอ้มูลและสัง่พิมพร์ายงาน 

- ตรวจทานความถูกตอ้ง 

เจา้หนา้ท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ 

 

หวัหนา้กลุ่มงาน/ฝ่าย 

- พิจารณาลงนาม 

- จดัเก็บเอกสารไวเ้ป็นหลกัฐาน 

- กรอกแบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบติังานประจาํเดือน  เจา้ของเร่ือง 

หวัหนา้กลุ่ม/ฝ่าย 

- ตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 

- กรณีพบขอ้ผดิพลาดแจง้เจา้หนา้ท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์  

   แกไ้ขภายในวนัท่ี 5 ของเดือนถดัไป 

- ลงนามเสนอความเห็น 

 

เจา้ของเร่ือง 

หวัหนา้กลุ่ม/ฝ่าย 
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 4.15 ขั้นตอนการบริหารผลการปฏิบติัราชการ 

 
    

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 27 แสดงขั้นตอนการบริหารผลการปฏิบติัราชการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

- ตรวจสอบความถูกตอ้ง  

- ถ่ายทอดตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมายสู่ระดบับุคคล 

หวัหนา้กลุ่ม/ฝ่าย/ปศุสตัวอ์าํเภอ 

ปศุสตัวจ์งัหวดั 

หวัหนา้กลุ่ม/ฝ่าย/ปศุสตัวอ์าํเภอ 

 

 

-ติดตามและพฒันาผลการปฏิบติังาน 

  

 

- พิจารณาประเมินผลและลงนามแบบประเมิน 

- พิจารณาเล่ือนเงินเดือน 

 

ผูรั้บการประเมิน 

- ร่วมกาํหนดแผนและเป้าหมายตามแบบสรุปการ

ประเมินผลการปฏิบติัราชการ 

ปศุสตัวจ์งัหวดั 

เจา้พนกังานธุรการ 

- ลงนามรับทราบผลการประเมิน 

 

- รายงานผลการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนใหจ้งัหวดัทราบ 

- จดัเก็บเอกสารไวเ้ป็นหลกัฐาน 
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บทที ่4 

กฎ ระเบียบ คาํส่ัง เกณฑ์มาตรฐาน 
 

กฎ ระเบียบ คําส่ัง เกณฑ์มาตรฐานที่สําคัญ 
 

1. การขออนุญาตเคลือ่นย้ายสัตว์ 

1.1 ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.1.1 พระราชบญัญติัโรคระบาดสตัว ์พ.ศ.2499 

  1.2 สาระสาํคญั 

เกษตรกรหรือผูป้ระกอบการท่ีประสงคจ์ะเคล่ือนยา้ยสัตวห์รือซากสัตวไ์ปยงัทอ้งท่ี 

ต่างจงัหวดั (ภายในราชอาณาจกัร ) จะตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติัโรคระบาดสัตว ์พ .ศ. 2499

และฉบบัท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  ซ่ึงมีบทนิยาม 

“สตัว”์ หมายความวา่ 

1) ชา้ง มา้ โค กระบือ ลา ล่อ แพะ แกะ สุกร สุนขั แมว กระต่าย  ลิง  

ชะนีและใหห้มายความรวมถึงนํ้าเช้ือสาํหรับผสมพนัธ์ุและเอม็บริโอ (ตวัอ่อนของสตัวท่ี์ยงัไม่เจริญเติบโต

จนถึงขั้นท่ีมีอวยัวะครบบริบูรณ์) ของสัตวเ์หล่าน้ีดว้ย 

2) สตั วปี์ก  จาํพวกนก  ไก่ เป็ด  ห่าน  และใหห้มายความรวมถึ งไข่  

สาํหรับใชท้าํพนัธ์ุดว้ย  

3) สตัวช์นิดอ่ืนตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

“ซากสัตว์ ” หมายความวา่  ร่างกายหรือส่วนของร่างกายสัตวท่ี์ตายแลว้   

และยงัไม่ไดแ้ปรสภาพเป็นอาหารสุกหรือส่ิงประดิษฐส์าํเร็จรูปและใหห้มายความรวมถึงงา  เขาและขน

ท่ีไดต้ดัออกจากสัตวข์ณะมีชีวติและยงัไม่ไดแ้ปรสภาพเป็นส่ิงประดิษฐส์าํเร็จรูปดว้ย 

“โรคระบาด ” หมายความวา่  โรครินเดอร์เปสต์  โรคเฮโมรายกิเซพติซีเมีย   

โรคแอนแทรกซ์  โรคเซอร่า  โรคสารติก  โรคมงคล่อพิษ  โรคปากและเทา้เป่ือย  โรคอหิวาตสุ์กร

และโรคอ่ืนตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

“สตัวแพทย”์ หมายความวา่ สตัวแพทยข์องกรมปศุสัตวห์รือผูซ่ึ้งรัฐมนตรีแต่งตั้ง 

และตาม มาตรา  34 ผูใ้ดนาํ  ชา้ง  มา้ โค กระบือ  แพะ  แกะ  สุกรหรือนํ้าเช้ือ  

สาํหรับผสมพนัธ์ุหรือเอม็บริโอของสัตวเ์หล่าน้ีหรือสัตวช์นิดอ่ืนตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวงหรือซากสัตว์

ตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง ไปยงัทอ้งท่ีต่างจงัหวดั  ตอ้งได้รับใบอนุญาตจากสัตวแพทยป์ระจาํทอ้งท่ี

ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง สตัวแพทยจ์ะกาํหนดเง่ือนไขตามท่ีจาํเป็น 

 



  

 

41 

2. การขออนุญาตค้าสัตว์และซากสัตว์ 

2.1 ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1.1 พระราชบญัญติัโรคระบาดสตัว ์พ.ศ.2499 

  2.2 สาระสาํคญั 

เกษตรกรหรือผูป้ระกอบการท่ีประสงคจ์ะคา้สตัวห์รือซากสตัวจ์ะตอ้งปฏิบติั 

ตามพระราชบญัญติัโรคระบาดสัตว ์พ.ศ. 2499และฉบบัท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ดงัน้ี 

มาตรา  21 หา้มมิใหบุ้คคลใดทาํการคา้  ชา้ง  มา้ โค  กระบือ  แพะ  แกะ  สุกร  

หรือสตัวช์นิดอ่ืนตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง  หรือทาํ การคา้ซากสัตวต์ามท่ีกาํหนดใ นกฎกระทรวง 

เวน้แต่จะไดรั้บใบอนุญาตจากนายทะเบียน 

มาตรา 21 ทว ิ3 หา้มมิใหบุ้คคลใดขาย จาํหน่าย จ่าย แจก แลกเปล่ียนหรือมีไวเ้พือ่ขาย 

ซ่ึงนํ้าเช้ือสาํหรับผสมพนัธ์ุหรือเอม็บริโอของ มา้ โค กระบือ แพะ แกะ สุกร หรือสตัวช์นิดอ่ืนตามท่ีกาํหนด

ในกฎกระทรวง เวน้แต่จะไดรั้บใบอนุญาตจากนายทะเบียน 

การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธีิการและเง่ือนไข 

ท่ีอธิบดีกาํหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา 22 ใบอนุญาตตามมาตรา 21 หรือมาตรา 21 ทว ิใหใ้ชไ้ดจ้นถึงวนัส้ินปี 

ปฏิทินแห่งปีท่ีออกใบอนุญาต 

3. การขออนุญาตจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ 

3.1 ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1.1 พระราชบญัญติัสถานพยาบาลสัตว ์พ.ศ.2533 

  3.2 สาระสาํคญั 

ผูป้ระกอบการท่ีประสงคจ์ะตั้งสถานพยาบาลสัตว์จะตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติั 

สถานพยาบาลสัตว ์พ.ศ.2533และฉบบัท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ซ่ึงมีบทนิยาม 

“สถานพยาบาลสัตว์ ” หมายความ วา่  สถานท่ีรวมตลอดถึงยานพาหนะ   

ซ่ึงจดัไวเ้พื่อการบาํบดัโรคสัตวต์ามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมการบาํบดัโรคสัตวโ์ดยกระทาํเป็นปกติ  

ธุระไม่วา่จะไดรั้บประโยชน์ตอบแทนหรือไม่  แต่ไม่รวมถึงสถานท่ีขายยาตามกฎหมายวา่ดว้ยยา

ซ่ึงประกอบธุรกิจการขายยาโดยเฉพาะ 

“ผูรั้บอนุญาต” หมายความวา่ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตใหต้ั้งสถานพยาบาลสัตว ์

“ผูด้าํเนินการ” หมายความวา่ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตใหด้าํเนินการสถานพยาบาลสัตว์ 

“ผูอ้นุญาต” หมายความวา่ อธิบดีหรือผูซ่ึ้งอธิบดีมอบหมายใหเ้ป็นผูมี้อาํนาจ 

ออกใบอนุญาต 
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  และมาตรา 7 หา้มมิใหผู้ใ้ดจดัตั้งสถานพยาบาลสัตว ์เวน้แต่จะไดรั้บใบอนุญาต

จากผูอ้นุญาต 

  การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธีิการและเง่ือนไข

ท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

  ใบอนุญาตนั้นจะกาํหนดสาขาและชั้นของการประกอบการบาํบดัโรคสัตว์

และจะกาํหนดระเบียบท่ีผูรั้บอนุญาตตอ้งปฏิบติัไวด้ว้ยก็ได ้

         มาตรา  9 หา้มมิใหผู้ใ้ดเป็นผูด้าํเนินการสถานพยาบาลสัตว์  เวน้แต่จะไดรั้บ  

ใบอนุญาตจากผูอ้นุญาต 

         การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธีิการและเง่ือนไข 

ท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

         ใบอนุญาตนั้นจะกาํหนดสาขาและชั้นของการประกอบการบาํบดัโรคสัตว์  

และจะกาํหนดระเบียบท่ีผูด้าํเนินการตอ้งปฏิบติัไวด้ว้ยก็ได้ 

         มาตรา 12 การออกใบอนุญาตหรือการไม่ออกใบอนุญาตตามมาตรา 7 หรือมาตรา 9  

ใหก้ระทาํใหแ้ลว้เสร็จภายในส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีผูอ้นุญาตไดรั้บคาํขอท่ีมีรายละเอียดถูกตอ้ง

และครบถว้นตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีท่ีไม่ออกใบอนุญาต ใหผู้อ้นุญาตแจง้เป็นหนงัสือใหผู้ข้อทราบภายใน 

สิบหา้วนันบัแต่วนัไม่อนุญาต 

มาตรา 13 ใบอนุญาตตามมาตรา  7 หรือมาตรา  9 ใหมี้อายสุามปี  นบัแต่วนัท่ี  

ออกใบอนุญาตนั้น ถา้ผูรั้บใบอนุญาตประสงคจ์ะขอต่ออายใุบอนุญาตใหย้ืน่คาํขอเสียก่อนท่ีใบอนุญาต

ส้ินอายุ  เม่ือไดย้ื่ นคาํขอและชาํระค่าธรรมเนียมการต่ออายใุบอนุญาตพร้อมกบัการยืน่คาํขอแลว้  

ให้ประกอบกิจการต่อไปไดจ้นกวา่ผูอ้นุญาตจะมีคาํสั่งไม่อนุญาตใหต่้ออายใุบอนุญาตนั้นการขอ ต่ออายุ

ใบอนุญาตและการอนุญาตใหต่้ออายใุบอนุญาตใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์  วธีิการและเง่ือนไขท่ีกาํหนด

ในกฎกระทรวง 

ในกรณีท่ีผูอ้นุญาตมีคาํสั่งไม่อนุญาตใหต่้ออายใุบอนุญาต ใหคื้นค่าธรรมเนียม 

การต่ออายใุบอนุญาตใหแ้ก่ผูข้อต่ออายใุบอนุญาตตามส่วนโดยคาํนวณเป็นรายเดือนนบัแต่วนัท่ีมีคาํสั่ง

ไม่อนุญาตจนถึงวนัส้ินอายขุองใบอนุญาตท่ีขอต่ออายนุั้น  เวน้แต่ในกรณีท่ีมีการอุทธรณ์คาํสั่ง

ไม่อนุญาตใหต่้ออายใุบอนุญาตและรัฐมนตรีไดมี้คาํสั่งอนุญาตใหป้ระกอบกิจการไปพลางก่อน ถา้รัฐมนตรี

มีคาํสั่งใหย้กอุทธรณ์ ใหน้บัแต่วนัท่ีมีคาํสั่งใหย้กอุทธรณ์  เศษของหน่ึงเดือนถา้ถึงสิบหา้วนัหรือกวา่นั้น

ใหน้บัเป็นหน่ึงเดือนถา้ไม่ถึงสิบหา้วนัใหปั้ดทิ้ง 
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 4. การขออนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ 

4.1 ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.1.1 พระราชบญัญติัควบคุมการฆ่าสัตวแ์ละจาํหน่ายเน้ือสัตว ์พ.ศ.2535 

  4.2 สาระสาํคญั 

เป็นกฎหมายท่ีใชเ้ป็นหลกัปฏิบติัสาํหรับผูเ้ก่ียวขอ้ง ซ่ึงพระราชบญัญติัควบคุม 

การฆ่าสัตวแ์ละจาํหน่ายเน้ือสัตว ์พ .ศ.2535ไดมี้การกาํ หนดแนวทางในการดาํเนินการไว ้ 35 มาตรา 

ซ่ึงจะตอ้งทาํความเขา้ใจเน้ือหาของพระราชบญัญติัฉบบัดงักล่าว เพื่อใหส้ามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นสาํคญัจากพระราชบญัญติัควบคุมคุณภาพอาหารสัตว ์พ.ศ. 2525 ซ่ึงมีบทนิยาม 

“สตัว”์ หมายความวา่ สตัวท่ี์มิใช่สตัวป่์าและหมายความเฉพาะโค กระบือ แพะ  

แกะ สุกร และสตัวอ่ื์นตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

“เน้ือสตัว”์ หมายความวา่ เน้ือหรือส่วนอ่ืนของสตัวท่ี์ตายแลว้ ซ่ึงมิไดป้รุงแต่ง 

ใหเ้ป็นอาหารหรือมิไดป้รุงแต่งเพือ่ใหค้งอยูไ่ม่เป่ือยเน่า ทั้งน้ี ไม่วา่จะอยูใ่นร่างแห่งสตัวน์ั้นหรือชาํแหละแลว้ 

“โรงพกัสตัว”์ หมายความวา่ สถานท่ีพกัสัตวห์รือกกัสัตวก่์อนทาํการฆ่า 

“โรงฆ่าสตัว”์ หมายความวา่ สถานท่ีท่ีกาํหนดใหท้าํการฆ่าสัตวต์ามพระราชบญัญติัน้ี 

“พนกังานเจา้หนา้ท่ี” หมายความวา่ ผูซ่ึ้งรัฐมนตรี อธิบดี หรือราชการส่วนทอ้งถ่ิน 

แต่งตั้งใหป้ฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 

“อธิบดี” หมายความวา่ อธิบดีกรมปศุสัตว ์

และมาตรา 11 ผูใ้ดมีความประสงคจ์ะตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพกัสตัวแ์ละการฆ่าสตัว์  

ใหข้อรับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผูซ่ึ้งอธิบดีมอบหมายตามหลกัเกณฑ์  วธีิการและเง่ือนไขท่ีกาํหนด

ในกฎกระทรวง 

คาํขอรับใบอนุญาตใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศ 

กาํหนดในราชกิจจานุเบกษา แต่อยา่งนอ้ยตอ้งมีรายการดงัต่อไปน้ี 

1) วนั เดือน ปี ท่ียืน่คาํขอรับใบอนุญาต 

2) ช่ือและท่ีอยูข่องผูข้อรับใบอนุญาต ถา้ผูข้อรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล 

ตอ้งยืน่เอกสารหลกัฐานหรือสาํเนาแสดงการเป็นนิติบุคคลพร้อมกับคาํขอดว้ย 

3) สถานท่ีตั้งโรงฆ่าสัตว ์โรงพกัสตัว ์และการฆ่าสัตว ์

เม่ืออธิบดีหรือผูซ่ึ้งอธิบดีมอบหมายไดรั้บคาํขอตามวรรคหน่ึงแลว้  ใหอ้ธิบดี 

หรือผูซ่ึ้งอธิบดีมอบหมายตรวจพิจารณาวา่ผูข้อรับใบอนุญาตไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด

ในกฎกระทรวงหรือไม่  แลว้ออกใบอนุญาตหรื อมีหนงัสือแจง้คาํสั่งไม่อนุญาตพร้อมดว้ยเหตุผล

ใหผู้ ้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บคาํขอ 
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 5. การขออนุญาตขายอาหารสัตว์ 

5.1 ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.1.1 พระราชบญัญติัควบคุมคุณภาพอาหารสัตว ์พ.ศ.2525 

5.1.2 พระราชบญัญติัควบคุมคุณภาพอาหารสตัว ์(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2542 

  5.2 สาระสาํคญั 

เป็นกฎหมายท่ีใชเ้ป็นหลกัปฏิบติัสาํหรับพนกังานเจา้หนา้ท่ี  ผูป้ระกอบธุรกิจ 

อาหารสัตว ์และผูเ้ล้ียงสัตว ์ ซ่ึง พระราชบญัญติัควบคุมคุณภาพอาหารสัตว ์พ .ศ. 2525 ไดมี้การกาํหนด

แนวทางในการดาํเนินการไว ้ 8 หมวด 73 มาตรา พนกังา นเจา้หนา้ท่ีและผูป้ระกอบการจะตอ้งรู้

และ ทาํความเขา้ใจเน้ือหาของพระราชบญัญติัฉบบัดงักล่าว เพื่อใหส้ามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

ประเด็นสาํคญัจากพระราชบญัญติัควบคุมคุณภาพอาหารสัตว ์พ.ศ. 2525 ซ่ึงมีบทนิยาม 

  “อาหารสัตว์ ” หมายความวา่ วตัถุท่ีมุ่งหมายเพื่อใชเ้ ล้ียงสตัว ์ท่ีรัฐมนตรี 

โดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว ์ประกาศเป็นอาหารสัตวใ์นราชกิจจานุเบกษา 

         “ขาย” หมายความวา่ จาํหน่าย จ่าย แจก แลกเปล่ียน ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์

ในทางการคา้และหมายความรวมถึงการมีไวเ้พื่อขายดว้ย 

       “ผูรั้บใบอนุญาต” หมายความวา่ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตามพระราชบญัญติัน้ี  

   “ผูอ้นุญาต” หมายความวา่ อธิบดีกรมปศุสัตวห์รือผูซ่ึ้งอธิบดีมอบหมาย 

 และมาตรา 15 หา้มมิใหผู้ใ้ด ขายอาหารสัตวต์ามมาตรา 6 (1) เวน้แต่ไดรั้บ

ใบอนุญาตขายอาหารสัตวจ์ากผูอ้นุญาต 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ เง่ือนไข  

และเวลาท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 16 เม่ือไดรั้บคาํขอตามมาตรา 14 มาตรา 15 ใหผู้อ้นุญาตตรวจพจิารณา 

และออกใบอนุญาตหรือมีหนงัสือแจง้คาํสั่งไม่อนุญาตพร้อมดว้ยเหตุผล  ใหผู้ข้ออนุญาตทราบภายใน

ส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บคาํขอ ซ่ึงมีรายละเอียดถูกตอ้งและครบถว้นตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีมีเหตุจาํเป็นท่ีผูอ้นุญาตไม่อาจออก ใบอนุญาตหรือยงัไม่อาจมี คาํสั่ง 

ไม่อนุญาตไดภ้ายในกาํหนดเวลาตามวรรคหน่ึง  ใหข้ยายเวลาไดอี้กไม่เกินสองคร้ัง คร้ังละไม่เกิน

สามสิบวนั  แต่ตอ้งมีหนงัสือแจง้การขยายเวลาและเหตุจาํเ ป็นแต่ละคร้ังใหผู้ข้ออนุญาตทราบก่อน

ส้ินกาํหนดเวลาตามวรรคหน่ึง หรือตามท่ีไดข้ยายเวลาไวน้ั้น แลว้แต่กรณี 

6. การขอรับใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเลีย้งสัตว์ 

6.1 ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ระเบียบกรมปศุสัตวว์า่ดว้ยการขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเล้ียงสัตว์  

พ.ศ. 2551 
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 6.2 สาระสาํคญั 

เพื่อใหก้ารขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเล้ียงสัตวส์อดคลอ้งกบัระบบ 

การรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC Guide 65;1996 (มอก.5065-2546) และเป็นไปตามหลกัวชิาการอาศยั

อาํนาจตามมาตรา  32 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน  พ.ศ. 2534 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545 อธิบดี กรมปศุสัตวจึ์งวางระเบียบ

ไว ้ซ่ึงมีนิยาม 

“การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี” (Good Agricultural Practice; GAP) หรือ “มาตรฐาน 

ฟาร์มเล้ียงสัตว”์ (Livestock Farm Standard) หมายความวา่ วธีิปฏิบติัวา่ดว้ยองคป์ระกอบของฟาร์มเล้ียงสัตว์ 

การจดัการฟาร์มเล้ียงสัตว์ การจดัการสุขภาพสัตว์ การจดัการส่ิงแวดลอ้ม และการจดัการดา้นสวสัดิภาพสัตว์ 

เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพ ถูกสุขลกัษณะและปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค  ในท่ีน้ีประกอบดว้ย  มาตรฐาน

ฟาร์มเล้ียงไก่เน้ื อของประเทศไทย  มาตรฐานฟาร์มเล้ียงสุกรของประเทศไทย  มาตรฐานฟาร์มเล้ียงโค

นมและการผลิตนํ้า นมดิบของประเทศไทย  มาตรฐานฟาร์มเล้ียงไก่พนัธ์ุของประเทศไทย  มาตรฐาน

สถานท่ีฟักไข่สัตวปี์กของประเทศไทยและมาตรฐานฟาร์มเล้ียงไก่ไข่ของประเทศไทยตามประกาศ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกา รปฏิบติัทางการเกษตร ท่ีดีสาํหรับฟาร์มเป็ดพนัธ์ุ  ฟาร์มเป็ดเน้ือ  

ฟาร์มโคเน้ือ  ฟาร์มผึ้ง  ฟาร์มเป็ดไข่  ฟาร์มแพะเน้ือ  ฟาร์มแกะเน้ือ และฟาร์มนกกระทา ตามประกาศ

คณะกรรมการมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติและการปฏิ บติัทางการเกษตรท่ีดีสาํ หรับสตัว์

ชนิดอ่ืนๆ ท่ีสาํนกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติประกาศเพิ่มเติมภายหลงั 

“ผูต้รวจรับรอง” (Auditor) หมายความวา่ ผูต้รวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเล้ียงสัตว์  

ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีทาํหนา้ท่ีตรวจประเมินฟาร์มเล้ียงสัตว์ 

“คณะผูต้รวจรับรอง” (Audit Team) หมายความวา่ คณะผูต้รวจรับรองมาตรฐาน 

ฟาร์ มเล้ียงสัตวซ่ึ์งเป็นคณะบุคคลท่ีไดรั้ บการแต่งตั้งจากกรมปศุสัตวใ์หท้าํ หนา้ท่ีตรวจประเมิน

มาตรฐานฟาร์มเล้ียงสัตว ์

“คณะกรรมการรับรอง” (Certification Committee) หมายความวา่ คณะกรรมการ 

รับรองมาตรฐานฟาร์มเล้ียงสัตวท่ี์ไดรั้บการแต่งตั้งจากกรมปศุสัตว์  ใหท้าํหนา้ท่ีพิจารณาใหก้ารรับรอง

คร้ังแรก การพกัใช ้การเพกิถอน และการต่ออายใุบรับรอง 

“ผูต้ดัสินการรับรอง” (Decision Person) หมายความวา่ บุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

จากกรมปศุสัตว ์ใหท้าํหนา้ท่ีพิจารณาการคงไวซ่ึ้งการรับรองและการยกเลิกการรับรองมาตรฐานฟาร์ม

เล้ียงสตัว ์

“การรับรอง” หมายความวา่  การรับรองการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีสาํ หรับ 

ฟาร์มเล้ียงสัตวต์ามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติและมาตรฐาน

ฟาร์มเล้ียงสัตว ์ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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“การใหก้ารรับรอง” (Granting Certification) หมายความวา่ การอนุมติัใหก้ารรับรอง  

การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีหรือมาตรฐานฟาร์มเล้ียงสัตวแ์ก่ผูป้ระกอบการท่ียงัไม่เคยไดรั้บการรับรอง

หรือผูป้ระกอบการท่ียืน่ขอต่ออายกุารรับรอง โดยคณะกรรมการ ภายหลงัการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง 

หรือการตรวจต่ออายกุารรับรองของคณะผูต้รวจรับรอง  

“ผูป้ระกอบการ” หมายความวา่ เจา้ของหรือผูจ้ดัการฟาร์มเล้ียงสัตวท่ี์ขอรับรอง 

มาตรฐานฟาร์มเล้ียงสัตวห์รือผูไ้ดรั้บใบรับรองจากกรมปศุสัตว์ 

และขอ้  12 ผูป้ระกอบการท่ีผา่นการฝึกอบรมหลกัสูตรมาตรฐานฟาร์มเล้ียงสัตว์   

และมีการปรับปรุงฟาร์มเล้ียงสัตวใ์หเ้ป็นไปตามการปฏิบติัทางการเกษตรท่ี ดีหรือมาตรฐานฟาร์มเล้ียง

สตัวแ์ลว้ ใหย้ืน่คาํขอรับใบรับรองตามแบบ ม.ฐ.ฟ. 1 ม.ฐ.ฟ. 2 หรือ ม.ฐ.ฟ. 3 พร้อมหลกัฐานท่ีกาํหนดไว้

ในแบบคาํขอต่อสาํนกังานปศุสัตวจ์งัหวดั ณ ทอ้งท่ีท่ีฟาร์มเล้ียงสัตวต์ั้งอยู่ 

เม่ือสาํนกังานปศุสัตวจ์งัหวดั ไดรั้บคาํขอตามวรรคหน่ึงแลว้ ใหต้รวจสอบเอกสารหลกัฐาน 

เบ้ืองตน้และส่งเร่ืองทั้งหมดใหค้ณะผูต้รวจรับรองดาํเนินการตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเล้ียงสัตว์ 

ขอ้ 17 ใหค้ณะผูต้รวจรับรอง ตรวจประเมินตามคู่มือขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีกรมปศุสตัว ์

กาํหนด 

ขอ้ 18 หลงัจากตรวจประเมินแลว้เสร็จ ใหค้ณะผูต้รวจรับรองจดัทาํรายงานผลการตรวจ 

ประเมินและแจง้ผลการตรวจประเมินใหผู้ป้ระกอบการทราบภายใน  15 วนัทาํการ นบัแต่วนัท่ีตรวจ

ประเมินแลว้เสร็จ  ในกรณีท่ีมีการเก็บตวัอยา่งและผล การทดสอบมีผลต่อการรับรองใหจ้ดัทาํ หนงัสือ

ราชการแจง้ผลการตรวจภายใน 15 วนัทาํการ นบัแต่วนัท่ีไดผ้ลทดสอบ พร้อมเอกสารหลกัฐานดงัน้ี 

1) สาํเนารายงานผลการตรวจประเมิน 

2) สาํเนารายงานขอ้บกพร่อง (ถา้มี) 

3) สาํเนาผลทดสอบ (ถา้มี) 

ใหค้ณะผูต้รวจรับรอง  เสนอรายงานผลการตรวจประเมินตามวรรคหน่ึง และคาํขอรับ 

ใบรับรองพร้อมเอกสารหลกัฐานทั้งหมด ใหค้ณะกรรมการหรือผูต้ดัสินการรับรองพิจารณาดาํเนินการ

ต่อไป แลว้แต่กรณี 

ขอ้ 22 เม่ือคณะกรรมการไดรั้บรายงานผลการตรวจประเมินจากคณะผูต้รวจรับรองแลว้ 

ใหค้ณะกรรมการดาํ เนินการประชุมเพื่อพิจารณาใหก้ารรับรองคร้ังแรก  การพกัใช้  การเพกิถอน  

และการ ต่ออายใุบรับรอง แลว้แต่กรณี 

ขอ้ 25 ในกรณีท่ีคณะกรรมการ  พิจารณาการตดัสินการรับ รองคร้ังแรกแลว้  มีมติ  

ใหก้ารรับรองใหค้ณะกรรมการแจง้ผลการพิจารณานั้น  ใหส้าํนกังานปศุสัตวจ์งัหวดั  เพื่อใหป้ศุสัตว์

จงัหวดัหรือผูซ่ึ้งปศุสัตวจ์งัหวดัมอบหมายออกใบรับรอง แลว้ส่งใบรับรองนั้นใหแ้ก่ผูป้ระกอบการต่อไป 

ขอ้ 27 ใบรับรองใหมี้อายุ 3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบรับรอง 
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7. การลาของข้าราชการ 

  7.1 ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ระเบียบวา่ดว้ยการลาของขา้ราชการ พ.ศ.2535   

 7.2 สาระสาํคญั 

  “การลา” แบ่งออกเป็น 9 ประเภท คือ  

1.1 การลาป่วย ขา้ราชการซ่ึงประสงคจ์ะลาป่วยเพื่อรักษาตวัให้เสนอ 

หรือจดัส่งใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัจนถึงผูมี้อาํนาจอนุญาตก่อนหรือในวนัท่ีลา  เวน้แต่ในกรณี

จาํเป็นจะเสนอหรือจดัส่งใบลาในวนัแรกท่ีมาปฏิบติัราชการก็ได้  ในกรณีท่ีขา้ราชการผูข้อลามี อาการ

ป่วยจนไม่สามารถจะลงช่ือในใบลาได้  จะใหผู้อ่ื้นลาแทนก็ได้  แต่เม่ือสามารถลงช่ือไดแ้ลว้  ใหเ้สนอ

หรือจดัส่งใบลาโดยเร็วการลาป่วยตั้งแต่ 30 วนัข้ึนไป ตอ้งมีใบรับรองของแพทย ์

1.2 การลาคลอดบุตร ขา้ราชการซ่ึงประสงคจ์ะลาคลอดบุตรใหเ้สนอ 

หรือจดัส่งใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัจนถึงผูมี้อาํนาจอนุญาตก่อนหรือในวนัท่ีลา เวน้แต่ไม่สามารถ

จะลงช่ือในใบลาได ้จะใหผู้อ่ื้นลาแทนก็ได ้แต่เม่ือสามารถลงช่ือไดแ้ลว้ใหเ้สนอหรือจดัส่งใบลาโดยเร็ว

และมีสิทธิลาคลอดบุตรโดยไดรั้บเงินเดือนคร้ังหน่ึงไดก้ารลาคลอดบุตรจะลาในวนัท่ีคลอดก่อนหรือหลงั

วนัท่ีคลอดบุตรก็ได ้แต่เม่ือรวมวนัลาแลว้ตอ้งไม่เกิน 90 วนั 

1.3 การลากิจส่วนตวั ขา้ราชการซ่ึงประสงคจ์ะลากิจส่วนตวัใหเ้สนอ 

หรือจดัส่งใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัจนถึงผูมี้อาํนาจอนุญาตและเม่ือไดรั้บอนุญาตแลว้จึงจะหยดุ

ราชการได้ เวน้แต่มีเหตุจาํเป็นไม่สามารถรอรับอนุญาตไดท้นัจะเสนอหรือจดัส่งใบลาพร้อมดว้ยระบุ

เหตุจาํเป็นไวแ้ลว้  หยดุราชการไปก่อนก็ได้  แต่จะตอ้งช้ีแจงเหตุผลใหผู้มี้อาํนาจอนุญาตทรา บโดยเร็ว  

ในกรณีมีเหตุพิเศษท่ีไม่อาจเสนอหรือจดัส่งใบลาก่อนตามวรรคหน่ึงได้  ใหเ้สนอหรือจดัส่งใบลา

พร้อมทั้งเหตุผลความจาํเป็นต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัจนถึงผูมี้อาํนาจอนุญาตทนัทีในวนัแรก

ท่ีมาปฏิบติัราชการ ขา้ราชการมีสิทธิลากิจส่วนตวั โดยไดรั้บเงินเดือนปีละไม่เกิน 45 วนัทาํการขา้ราชการ

ท่ีลาคลอดบุตรตามขอ้  18 แลว้  หากประสงคจ์ะลากิจส่วนตวัเพื่อเล้ียงดูบุตรใหมี้ สิทธิลาต่อเน่ือง

จากการลาคลอดบุตรไดไ้ม่เกิน 150 วนัทาํการ โดยไม่มีสิทธิไดรั้บเงินเดือนระหวา่งลา 

1.4 การลาพกัผอ่น  ขา้ราชการมีสิทธิลาพกัผอ่นประจาํปีในปีหน่ึง  

ได้ 10 วนัทาํการ  เวน้แต่ขา้ราชการดงัต่อไปน้ีไม่มีสิทธิลาพกัผอ่นประจาํปีในปีท่ีไดรั้บบรรจุเขา้รับ

ราชการยงัไม่ถึง 6 เดือน 

1.4.1 ผูซ่ึ้งไดรั้บบรรจุเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการคร้ังแรก   

ผูซ่ึ้งลาออกจากราชการเพราะเหตุส่วนตวัแลว้ต่อมาไดรั้บบรรจุเขา้รับราชการอีก  
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1.4.2 ผูซ่ึ้งลาออกจากราชการเพื่อดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง  

หรือเพือ่สมคัรรับเลือกตั้ง แลว้ต่อมาไดรั้บบรรจุเขา้รับราชการอีกหลงั 6 เดือน นบัแต่วนัออกจากราชการ 

1.4.3 ผูซ่ึ้งถูกสั่งใหอ้อกจากราชการในกรณีอ่ืน นอกจากกรณี 

ไปรับราชการทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยการรับราชการทหารและกรณีไปปฏิบติังานใด  ๆตามความประสงค์

ของทางราชการ แลว้ต่อมาไดรั้บบรรจุเขา้รับราชการอีก  

ถา้ในปีใดขา้ราชการผูใ้ดมิไดล้าพกัผอ่นประจาํปีหรือลาพกัผอ่น  

ประจาํปีแลว้แต่ไม่ครบ 10 วนัทาํการ ใหส้ะสมวนัท่ียงัมิไดล้าในปีนั้นรวมเขา้กบัปีต่อ ๆ ไปได้ แต่วนัลา

พกัผอ่นสะสมรวมกบัวนัลาพั กผอ่นในปีปัจจุบนัจะตอ้งไม่เกิน  20 วนัทาํการ สาํหรับผูท่ี้ไดรั้บราชการ

ติดต่อกนัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  10 ปี ใหมี้สิทธินาํวนัลาพกัผอ่นสะสมรวมกบัวนัลาพกัผอ่นในปีปัจจุบนั

ไดไ้ม่เกิน 30 วนัทาํการ 

1.5 การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮจัจ ์ขา้ราชการซ่ึงประสงค์ 

จะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาหรือขา้ราชการท่ีนบัถือศาสนาอิสลามซ่ึงประสงคจ์ะลาไปประกอบ

พธีิฮจัจ์ ณ เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดีอาระเบีย  ใหเ้สนอหรือจดัส่งใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบั

จนถึงผูมี้อาํนาจพิจารณาหรืออนุญาตก่อนวนัอุปสมบทหรือก่อนวนัเดินทางไปประกอบพิธี ฮจัจ์

ไม่นอ้ย กวา่ 60 วนัในกรณีมีเหตุพเิศษไม่อาจเสนอหรือจดัส่งใบลาก่อนตามวรรคหน่ึงใหช้ี้แจงเหตุผล

ความจาํเป็นประกอบการลาและใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของผูมี้อาํนาจท่ีจะพิจารณาใหล้าหรือไม่ก็ได้

ขา้ราชการท่ีไดรั้บพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหล้าอุปสมบทหรือไดรั้บอนุญาตใหล้าไปประกอบ

พธีิฮจัจ์แลว้  จะตอ้ งอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธี ฮจัจ์ภายใน  10 วนั นบัแต่วนัเร่ิมลา

และจะตอ้งกลบัมารายงานตวัเขา้ปฏิบติัราชการภายใน  5 วนั นบัแต่วนัท่ีลาสิกขาหรือวนัท่ีเดินทางกลบั

ถึงประเทศไทยหลงัจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮจัจ ์

1.6 การลาเขา้รับการตรวจเลือกหรือเขา้รับการเตรียมพล  ขา้ราชการ 

ท่ีไดรั้บหมายเรียกเขา้รับการตรวจเลือก  ใหร้ายงานลาต่อผูบ้งัคบับญัชาก่อนวนัเขา้รับการตรวจเลือก

ไม่นอ้ยกวา่ 48 ชัว่โมง ส่วนขา้ราชการท่ีไดรั้บหมายเรียกเขา้รับการเตรียมพลใหร้ายงานลาต่อผูบ้งัคบับญัชา 

ภายใน 48 ชัว่โมง นบัแต่เวลารับหมายเรียกเป็นตน้ไป และใหไ้ปเขา้รับการตรวจเลือกหรือเขา้รับการเตรียมพล

ตามวนัเวลาในหมายเรียกนั้นโดยไม่ตอ้งรอรับคาํสั่งอนุญาตและใหผู้บ้งัคบับญัชาเสนอรายงานลา

ไปตามลาํดบัจนถึงหวัหนา้ส่วนราชการ หรือหวัหนา้ส่วนราชการข้ึนตรง 

1.7 การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการวจิยั ขา้ราชการซ่ึงประสงค ์

จะลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบติัการวจิยั ณ ต่างประเทศใหเ้สนอหรือจดัส่งใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชา

ตามลาํดบัจนถึงปลดักระทรวงหรือหวัหนา้ส่วนราชการข้ึนตรง เพื่อพิจารณาอนุญาตสาํหรับการลาไปศึกษา 

ฝึกอบรม  ดูงานหรือปฏิบติัการวจิยัในประเทศ  ใหเ้สนอหรือจดัส่งใบลาตาม ลาํดบัจนถึงหวัหนา้ส่วน

ราชการ  หรือหวัหนา้ส่วนราชการข้ึนตรง  เพื่อพิจารณาอนุญาตเวน้แต่ขา้ราชการกรุงเทพมหานคร
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ให้เสนอหรือจดัส่งใบลาต่อปลดักรุงเทพมหานคร สาํหรับหวัหนา้ส่วนราชการใหเ้สนอหรือจดัส่งใบลา

ต่อปลดักระทรวง  หวัหนา้ส่วนราชการข้ึนตรงและขา้ราชการในราชบณัฑิตยสถา นใหเ้สนอหรือจดัส่ง

ใบลาต่อรัฐมนตรีเจา้สังกดัส่วนปลดักรุงเทพมหานครใหเ้สนอหรือจดัส่งใบลาต่อผูว้า่ราชการ

กรุงเทพมหานคร เพือ่พจิารณาอนุญาต 

1.8 การลาไปปฏิบติังานในองคก์ารระหวา่งประเทศ  ขา้ราชการซ่ึงประสงค์  

จะลาไปปฏิบติังานในองคก์ารระหวา่งประเทศ  ใหเ้สนอหรือจดัส่งใบ ลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบั

จนถึงรัฐมนตรีเจา้สังกดัเพื่อพิจารณา โดยถือปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด 

1.9 การลาติดตามคู่สมรส  ขา้ราชการซ่ึงประสงคติ์ดตามคู่สมรส  ใหเ้สนอ  

หรือจดัส่งใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัจนถึงปลดักระทรวงหรือหวัหนา้ส่วนราชการข้ึนตรงแลว้แต่กรณี 

เพือ่พจิารณาอนุญาตใหล้าไดไ้ม่เกินสองปีและในกรณีจาํเป็นอาจอนุญาตใหล้าไดอี้กสองปี แต่เม่ือรวมแลว้

ตอ้งไม่เกินส่ีปี  ถา้เกินส่ีปีใหล้าออกจากราชการสาํหรับปลดักระทรวง  หวัหนา้ส่วนราชการข้ึนตรง  

และ ขา้ราชการในราชบณัฑิตยสถานใหเ้สนอหรือจดัส่งใบลาต่อรัฐมนตรีเจา้สังกดัส่ วนปลดั

กรุงเทพมหานครใหเ้สนอหรือจดัส่งใบลาต่อผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร เพือ่พจิารณาอนุญาต 

8. การเบิกเงินสวสัดิการเกีย่วกบัการรักษาพยาบาล  

8.1 ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

8.1.1 พระราชกฤษฎีกาเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2523  

และแกไ้ขเพิ่มเติม 

8.1.2 ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการเก่ียวกบั  

การรักษาพยาบาล พ.ศ. 2545 

  8.2 สาระสาํคญั 

สาํหรับแนวทางและวธีิปฏิบติัเก่ียวกบัการเบิกเงินสวสัดิการเก่ียวกบั  

การรักษาพยาบาล  ใหป้ฏิบติัตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล  พ.ศ. 2523 

และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมและหนงัสือกรมบญัชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0417/ว177 ลงวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2549 

ซ่ึงมีบทนิยาม 

“สวสัดิการรักษาพยาบาล” หมายถึง ประโยชน์ตอบแทนท่ีรัฐบาลใหก้ารช่วยเหลือ 

แก่บุคลากรของรัฐท่ีเป็นขา้ราชการ  ลูกจา้งประจาํ  ผูรั้บเบ้ียหวดับาํนาญ  รวมถึงบุคคลในครอบครัว  

ไดแ้ก่ บิดามารดา  คู่สมรส และบุตรชอบดว้ยกฎหมาย  ในลกัษณะสวสัดิการนอกเหนือจากเงินเดือน  

ค่าจา้ง เบ้ียหวดับาํนาญ  เม่ือผูน้ั้นเจบ็ป่วยหรือประสบอุบติัเหตุ  อุบติัภยัและไดเ้ขา้รับการรักษาพยาบาล

จากสถานพยาบาล โดยรัฐบาลเป็นผูอ้ออกค่าใชจ่้ายในการรักษาให ้

“ค่ารักษาพยาบาล” หมายถึง เงินท่ีสถานพยาบาลเรียกเก็บในการรักษาพยาบาล 

เพื่อใหร่้างกายกลบัสู่สภาวะปกติ (ไม่ใช่เป็นการป้องกนัหรือเพื่อความสวยงาม) 
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“ผูท่ี้มีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล” คือ ผูมี้สิทธิและบุคคลในครอบครัว ไดแ้ก่  

บิดา มารดา คู่สมรสท่ีชอบดว้ยกฎหมาย บุตรท่ีชอบดว้ยกฎหมาย ซ่ึงยงัไม่บรรลุนิติภาวะหรือบรรลุนิติ

ภาวะแลว้ แต่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนคนไร้ความสามารถ (ศาลสั่ง) ไม่รวมบุตรบุญธรรมหรือ

บุตรซ่ึงไดย้กใหเ้ป็นบุตรบุญธรรมบุคคลอ่ืนแลว้ 

 “ผูมี้สิทธิ” หมายถึง ขา้ราชการ ลูกจา้งประจาํ ผูรั้บเบ้ียหวดับาํนาญและลูกจา้ง 

ชาวต่างประเทศซ่ึงไดรั้บค่าจา้งจากเงินงบประมาณ 

“ประเภทไขน้อก” หมายถึง เขา้รับการรักษาในสถานพยาบาลของทางราชการ 

โดยไม่ไดน้อนพกัรักษาตวั นาํใบเสร็จรับเงินมาเบิกจ่าย ไม่เกิน 1 ปี นบัจากวนัท่ีจ่ายเงิน 

“ประเภทไขใ้น” หมายถึง เขา้รับการรักษาใน สถานพยาบาลของทางราชการ  

(ใช้หนงัสือรับรองสิทธิ  กรณียงัไม่ไดเ้บิกจ่ายตรง )หรือสถานพยาบาลของเอกชน  (ใชใ้บเสร็จรับเงิน

นาํมาเบิกจ่ายเงิน  พร้อมใหแ้พทยรั์บรอง  “หากผูป่้วยมิไดเ้ขา้รับการรักษาพยาบาลในทนัทีทนัใด  

อาจเป็นอนัตรายถึงชีวติ”) 

9. การเบิกเงินสวสัดิการเกีย่วกบัการศึกษาบุตร 

9.1 ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

9.1.1 พระราชราชกฤษฎีกาเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 

9.1.2 ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการเก่ียวกบั  

การศึกษาของบุตร พ.ศ. 2547 

9.1.3 หนงัสือเวยีนกรมบญัชีกลาง ท่ี กค 0422.3/ว 161 ลงวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2552  

เร่ือง ประเภทและอตัราเงินบาํรุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการและค่าเล่าเรียนในสถานศึกษา

ของเอกชนและกรมบญัชีกลาง ท่ี กค 0422.3/ว 226 ลงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2552 เร่ืองการเบิกเงินสวสัดิการ

เก่ียวกบัการศึกษาของบุตร 

  9.2 สาระสาํคญั 

“สวสัดิการศึกษาของบุตร” คือ ประโยชน์ตอบแทนท่ีรัฐบาลใหก้ารช่วยเหลือ 

แก่บุตรของบุคลากรของรัฐท่ีเป็นขา้ราชการ  ลูกจา้งประจาํ  ผูรั้บเบ้ียหวดับาํนาญ  ในลกัษณะสวสัดิการ

นอกเหนือจากเงินเดือน ค่าจา้ง เบ้ียหวดับาํนาญ โดยรัฐบาลเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายค่าศึกษาของบุตรสาํหรับ

แนวทางและวธีิ ปฏิบติัเก่ียวกบัการเบิกเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาบุตรใหป้ฏิบติัตามพระราช

กฤษฎีกาเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาบุตรและระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงิน

สวสัดิการเก่ียวกบัศึกษาของบุตร พ.ศ. 2551  

“ค่าการศึกษาของบุตร” หมายความวา่ เงินบาํรุงการศึกษา หรือเงินค่าเล่าเรียน  

หรือเงินอ่ืนใดท่ีสถานศึกษาเรียกเก็บและรัฐออกใหเ้ป็นสวสัดิการกบัขา้ราชการผูมี้สิทธิ 
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“ผูท่ี้มีสิทธิรับเงินค่าการศึกษาของบุตร” ไดแ้ก่ 

1) บุตรชอบโดยกฎหมายอายไุม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ ในวนัท่ี 1 พฤษภาคม 

ของทุกปีไม่รวมบุตรบุญธรรม หรือบุตรซ่ึงไดย้กใหเ้ป็นบุตรบุญธรรมบุคคลอ่ืนแลว้ 

2) ใชสิ้ทธิเบิกได้  3 คน  เวน้แต่บุตรคนท่ี  3 เป็นฝาแฝดสามารถ  

นาํมาเบิกไดท้ั้ง 4 คน 

3) เบิกเงินสวสัดิการเก่ียวกบัศึกษาบุตรภายใน 1 ปี นบัตั้งแต่วนัเปิด 

ภาคเรียนของแต่ละภาค 

10. การเบิกเงินค่าเช่าบ้าน 

10.1 ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

               10.1.1 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบา้นขา้ราชการ พ.ศ. 2550 

                  10.1.2 ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบา้น พ.ศ. 2549 

10.2  สาระสาํคญั 

พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบา้นขา้ราชการ พ.ศ. 2547 บญัญติัเก่ียวกบัสิทธิการไดรั้บ 

ค่าเช่าบา้นของขา้ราชการ ซ่ึงมีการแกไ้ขเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ดา้นท่ีอยูอ่าศยัของขา้ราชการ 

โดยกระทรวงการคลงักาํหนดหลกัเกณฑใ์นการจดัขา้ราชการเขา้พกัอาศยัในท่ีพกัของทางราชการ

และหลกัเกณฑว์ธีิการเบิกจ่ายค่าเช่าบา้นของขา้ราชการ ซ่ึงมีบทนิยาม 

“ขา้ราชการ” หมายถึง ขา้ราชการพลเรือนตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการ 

พลเรือน ขา้ราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยติุธรรมตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาล

ยติุธรรม ขา้ราชการ ฝ่ายอยัการตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการฝ่ายอยัการ ขา้ราชการพลเรือน

ในมหาวทิยาลยัตามกฎหมายว่ าดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือนในมหาวทิยาลยั ขา้ราชการฝ่ายรัฐสภา

ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการฝ่ายรัฐสภา  ขา้ราชการตาํรวจตามกฎหมายวา่ดว้ยตาํรวจแห่งชาติ  

ขา้ราชการทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการทหารและขา้ราชการครูตามกฎหมายวา่ดว้ย

ระเบียบขา้ราชการครู 

                        “ส่วนราชการ” หมายถึง สาํนกังานท่ีขา้ราชการผูน้ั้นปฏิบติัราชการ 

ผูมี้สิทธิการเบิกเงินค่าเช่าบา้น  

1) ไดรั้บคาํสั่งใหเ้ดินทางไปประจาํสาํนกังานใหม่ในต่างทอ้งท่ี เวน้แต่ 

1.1) ทางราชการไดจ้ดัท่ีพกัอาศยัใหอ้ยูแ่ลว้ 

1.2) มีเคหสถานเป็นของตนเองหรือคู่สมรส 

1.3) ไดรั้บคาํสั่งใหเ้ดินทางไปประจาํสาํนกังานใหม่  

ในต่าง ทอ้งท่ีตามคาํร้องขอของตนเอง 
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2) ขา้ราชการผูไ้ดรั้บคาํสั่งใหเ้ดินทางไปประจาํสาํนกังานในทอ้งท่ี  

ท่ีรับราชการคร้ังแรกหรือทอ้งท่ีท่ีกลบัเขา้รับราชการใหม่  ใหมี้สิทธิไดรั้บเงินค่าเช่าบา้น  (พระราช

กฤษฎีกาค่าเช่าบา้น 2550 (ฉบบัท่ี 2) มาตรา 7) 

3) ขา้ราชการมีสิทธิไดรั้บเงินค่าเช่าบา้นตั้งแต่วนัท่ีเช่าอยูจ่ริงแต่ไม่ก่อน 

วนัท่ีรายงานตวัเพื่อเขา้รับหนา้ท่ี (พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบา้น 2547 มาตรา 14) 

4. ขา้ราชการซ่ึงมีสิทธิไดรั้บเงินค่าเช่าบา้นไดเ้ช่าซ้ือหรือผอ่นชาํระเงินกู้ 

เพื่อชาํระราคาบา้นท่ีคา้งชาํระอยู่  ในทอ้งท่ีท่ีไปประจาํสาํนกังานใหม่  มีสิทธินาํหลกัฐานการ ชาํระ

ค่าเช่าซ้ือหรือค่าผอ่นชาํระเงินกูฯ้ มาเบิกได ้(พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบา้น 2547 มาตรา 17) 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน การขอเบิกค่าเช่าบา้นขา้ราชการ  เร่ิมจากขา้ราชการผูมี้สิทธิ 

เบิกค่าเช่าบา้นยืน่แบบขอรับค่าเช่าบา้น (แบบ 6005) ต่อผูรั้บรองการมีสิทธิ ณ ส่วนราชการท่ีผูน้ั้นปฏิบติั

ราชการ เม่ือมีการรับรองสิทธิขอรับค่าเช่าบา้นแลว้ ใหผู้มี้อาํนาจอนุมติัการเบิกค่าเช่าบา้น แต่งตั้งขา้ราชการ

จาํนวนไม่นอ้ยกวา่สามคนเป็นคณะกรรมการ เพือ่ตรวจสอบขอ้เทจ็จริงและรายละเอียด เม่ือคณะกรรมการ

ตรวจสอบแลว้ใหร้ายงานผลกา รตรวจสอบต่อผูมี้อาํนาจอนุมติัการเบิกค่าเช่าบา้นพิจารณาอนุมติั  

เม่ือไดรั้บอนุมติัเบิกค่าเช่าบา้นใหข้า้ราชการผูน้ั้นยืน่แบบขอเบิกค่าเช่าบา้น (แบบ 6006) พร้อมหลกัฐาน

การชาํระเงินต่ อเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบการเบิกจ่าย ค่าเช่าบา้นขา้ราชการ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง

ของหลกัฐานและเสนอผูมี้อาํนาจอนุมติัและเบิกจ่ายเงินต่อไป 

11. กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) 

11.1 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

11.1.1 พระราชบญัญติักองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ พ.ศ. 2539  

11.1.2 พระราชบญัญติักองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2542 

  11.2 สาระสาํคญั 

“บาํนาญ” หมายความวา่ เงินท่ีจ่ายใหแ้ก่สมาชิกเป็นรายเดือนเม่ือสมาชิกภาพ 

ของสมาชิกส้ินสุดลง 

 

“บาํเหน็จ ” หมายความวา่  เงินท่ีจ่ายใหแ้ก่สมาชิก  โดยจ่ายใหค้ร้ังเดียว  

เม่ือสมาชิกภาพของสมาชิกส้ินสุดลง 

“บาํเหน็จตกทอด ” หมายความวา่  เงินท่ีจ่ายใหแ้ก่ทายาทโดยจ่ายใหค้ร้ังเดียว  

ในกรณีท่ีสมาชิกหรือผูรั้บบาํนาญถึงแก่ความตาย 

ขา้ราชการทุกประเภท (ยกเวน้ขา้ราชการทางการเมือง) มีสิทธิสมคัรเป็นสมาชิก  

กบข.ไดแ้ก่ ขา้ราชการครู  ขา้ราชการใหม่  ไดแ้ก่ ผูซ่ึ้งเขา้รับราชการหรือโอนมาเป็นราชการตั้งแต่วนัท่ี  

27 มีนาคม  2540 เป็นตน้ไป  จะตอ้งเป็นสมาชิก  กบข. และสะสมเงินเขา้กองทุน  สมาชิกท่ีจ่ายสะสม
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เขา้กองทุนในอตัราร้อยละ  3 ของเงินเดือนเป็นประจาํทุกเดือน  รัฐบาลจะจ่ายเงินสมทบใหก้บัสมาชิก

ในอตัราร้อยละ  3 ของเงินเดือน  เป็นประจาํทุกเดือนเช่นเดียวกนัและจะนาํเงินดงักล่าวไปลงทุน     

หาผลประโยชน์เพื่อจ่ายใหก้บัสมาชิกเม่ือออกจากราชการ 

12. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

12.1 กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

12.1.1 พระราชกฤษฎีกาค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. 2526  

และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

12.1.2 ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 

ไปราชการพ.ศ. 2550 

12.2 สาระสาํคญั  

  “การเดินทางไปราชการชัว่คราว” หมายถึง การไปปฏิบติัราชการชัว่คราว นอก

ท่ีตั้งสาํนกังานคามคาํสั่งผูบ้งัคบับญัชาหรือตามหนา้ท่ีงานปกติ การสอบคดัเลือก รับการคดัเลือกตามท่ีไดรั้บ

อนุมติัจากผูบ้งัคบับญัชา ช่วยราชการ รักษาการในตาํแหน่ง รักษาราชการแทน ขา้ราชการประจาํ

ต่างประเทศระหวา่งอยูใ่นประเทศไทย เดินทางขา้มแดนชัว่คราวตามขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ 

  “สิทธิท่ีจะไดรั้บค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ” หมายถึง สิทธิตั้งแต่วนัท่ี

ไดรั้บอนุมติัใหเ้ดินทางหรือออกจากราชการ โดยผูมี้อาํนาจอนุมติัไดอ้นุมติัระยะเวลาเดินทางล่วงหนา้

หรือหลงัเสร็จส้ินการปฏิบติัราชการตามความจาํเป็น หากผูเ้ดินทางไดรั้บอนุมติัใหล้ากิจ ลาพกัผอ่น

ก่อนหรือหลงัการเดินทาง ตอ้งขออนุมติัระยะเวลาดงักล่าวในการเดินทางดว้ย 

   การเทียบสิทธิ  ตาํแหน่ง ลูกจา้งทุกประเภท ยกเวน้ ชาวต่างประเทศท่ีมี

สัญญาจา้งตรงกบัขา้ราชการตาํแหน่งประเภททัว่ไประดบัปฏิบติังาน พนกังานราชการตาํแหน่งกลุ่ม

บริการและกลุ่มเทคนิคตรงกบัขา้ราชการตาํแหน่งประเภททัว่ไป ระดบัปฏิบติังาน  กลุ่มงานบริหาร

ทัว่ไปและกลุ่มวชิ าชีพเฉพาะ กรณีเร่ิมรับราชการ – รับราชการครบ 9 ปี ตรงกบัขา้ราชการตาํแหน่ง

ประเภทวชิาการระดบัปฏิบติัการและกรณีรับราชการ 10-17 ปี ตรงกบัตาํแหน่งขา้ราชการ ประเภท

วชิาการระดบัชาํนาญการ กลุ่มงานเช่ียวชาญเฉพาะ กรณีเร่ิมรับราชการ – 4 ปี ตรงกบัตาํแหน่งขา้ราชการ

ประเภทวชิาการระดบัปฏิบติัการและกรณีรับราชการ 5 – 10 ปี ตรงกบัตาํแหน่งประเภทวชิาการ ระดบั

ชาํนาญการ กลุ่มงานเช่ียวชาญพิเศษ ตรงกบัขา้ราชการตาํแหน่งประเภทวชิาการเช่ียวชาญ 

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ จาํแนกออกเป็น 4 ประเภท คือ 

1) ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทางในราชอาณาจกัร ลกัษณะเหมาจ่าย มี 2 ประเภท  

คือ ประเภท ก เป็นการเดินทางไปราชการนอกจงัหวดัท่ีตั้งสาํนกังาน ซ่ึงปฏิบติัราชการปกติหรือจาก

อาํเภอหน่ึงไปปฏิบติัราชการในอาํเภอเมืองในจงัหวดัเดียวกนัและประเภท ข เป็นการเดินทางไปราชการ
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ในทอ้งท่ีอ่ืนนอกจากท่ีกาํหนดในประเภท ก ไปต่างอาํเภอในจงัหวดัเ ดียวกนัยกเวน้อาํเภอเมือง

หรือใน อาํเภอท่ีตั้งสาํนกังานหรือในเขตกรุงเทพฯ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งสาํนกังาน ซ่ึงปฏิบติัราชการปกติ 

2) การเบิกค่าเช่าท่ีพกัในประเทศ  มี 2 ประเภท คือ  ประเภท  ก.  

เป็นการเดินทางไปราชการนอกจงัหวดัพื้นท่ีท่ีตั้งสาํนกังานซ่ึงปฏิบติัราชการปกติ และ การเดิ นทาง

ไปราชการจากอาํเภอหน่ึงไปปฏิบติัราชการในอาํเภอเมืองในจงัหวดัเดียวกนั  และประเภท  ข. คือ 

การเดินทางไปราชการในทอ้งท่ีอ่ืนนอกจากท่ีกาํหนดในประเภท  ก. และการเดินทางไปราชการในเข ต

กรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นท่ีตั้งสาํนกังานซ่ึงปฏิบติัราชการปกติ 

3) การเบิกค่าพาหนะ โดยปกติใหใ้ชย้านพาหนะประจาํทางและใหเ้บิก 

ค่าพาหนะโดยประหยดั กรณีไม่มียานพาหนะประจาํทาง หรือมีแต่ตอ้งการความรวดเร็ว เพือ่ประโยชน์

แก่ทางราชการ ใหใ้ชย้านพาหนะอ่ืนได้ แต่ตอ้งช้ีแจงเหตุผลและความจาํเป็นไวใ้นหลกัฐานขอเบิกค่าพาหนะ

นั้น ขา้ราชการระดบั 6 ข้ึนไป เบิกค่าพาหนะรับจา้งได ้ตามเง่ือนไขท่ีกาํหนด 

    4) ค่าใชจ่้ายอ่ืน ผูเ้ดินทางไปราชการตอ้งจ่ายค่าใชจ่้ายในการเดินทางอ่ืน

ท่ีจาํเป็นใหเ้บิกไดโ้ดยประหยดั ตามเง่ือนไขท่ีกาํหนด 

13. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

13.1 ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม การจดังานและประชุม 

ระหวา่งประเทศ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2552 

13.2 สาระสาํคญั 

“การฝึกอบรม” หมายถึง การอบรม  ประชุม/สัมมนา (วชิาการเชิงปฏิบติัการ )  

บรรยายพิเศษฝึกงาน  ดูงาน  การฝึกอบรม  ประกอบดว้ย  หลกัการและเหตุผล  โครงการ /หลกัสูตร  

ระยะเวลาจดัท่ีแน่นอน เพือ่พฒันาหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

“การฝึกอบรมประเภท ก” หมายความวา่ การฝึกอบรมท่ีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 

เกินก่ึงหน่ึงเป็นบุคลากรของรัฐ  ซ่ึงเป็นขา้ราชการตาํแหน่งประเภททัว่ไประดบัทกัษะพิเศษ  ขา้ราชการ

ตาํแหน่งประเภทวชิาการระดบัเช่ียวชาญและระดบัทรงคุณวฒิุ  ขา้ราชการตาํแหน่งประเภทอาํนวยการ

ระดบัสูง ขา้ราชการตาํแหน่งประเภทบริหารระดบัตน้และระดบัสูงหรือตาํแหน่งท่ีเทียบเท่า 

“การฝึกอบรมประเภท ข” หมายความวา่ การฝึกอบรมท่ีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 

เกินก่ึงหน่ึงเป็นบุคลากรของรัฐ ซ่ึงเป็นขา้ราชการตาํแหน่งประเภททัว่ไประดบัปฏิบติังาน ระดบัชาํนาญงาน

และระดบัอาวโุส  ขา้ราชการตาํแหน่งประเภทวชิาการระดบัปฏิบติัการ  ระดบัชาํนาญการและระดบั

ชาํนาญการพิเศษ ขา้ราชการตาํแหน่งประเภทอาํนวยการระดบัตน้หรือตาํแหน่งท่ีเทียบเท่า 

วทิยากรในการฝึกอบรมประเภท  ก ใหเ้ทียบเท่าขา้ราชการตาํแหน่งประเภท  

บริหารระดบัสูง  
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วทิยากรในการฝึกอบรมประเภท ข และวทิยากรในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก  

ใหเ้ทียบเท่าขา้ราชการตาํแหน่งประเภทอาํนวยการระดบัตน้เวน้แต่วทิยากรท่ีเป็นบุคคลท่ีมีตาํแหน่ง

หรือชั้นยศสูงกวา่ ใหใ้ชช้ั้นยศท่ีสูงกวา่นั้นได ้

การเทียบตาํแหน่งของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ีมิไดเ้ป็นบุคลากรของรัฐเพื่อเบิก 

ค่าใชจ่้าย ใหส่้วนราชการผูจ้ดัการฝึกอบรมเทียบตาํแหน่งได้ ดงัน้ี 

1) ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมในการฝึกอบรมประเภท ก ใหเ้ทียบไดไ้ม่เกิน 

สิทธิของขา้ราชการตาํแหน่งประเภทบริหารระดบัสูง 

2) ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมในการฝึกอบรมประเภท ข ใหเ้ทียบไดไ้ม่เกิน 

สิทธิของขา้ราชการตาํแหน่งประเภทอาํนวยการระดบัตน้ 

การฝึกอบรมท่ีมีการจดัท่ีพกัและออกค่าเช่าท่ีพกัใหแ้ก่ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  

ในการฝึกอบรม ใหเ้บิกค่าเช่าท่ีพกัไดเ้ท่าท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกินหลกัเกณฑอ์ตัราค่าเช่าท่ีพกัในการฝึกอบรม

ในประเทศและอตัราค่าเช่าท่ีพกัในการฝึกอบรมในต่างประเทศ  

ค่าสมนาคุณวทิยากร  ใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีเป็นบุคลากรของรัฐและไม่เป็น  

บุคลากรของรัฐ ท่ีกาํหนด 

การจดัท่ีพกัใหแ้ก่ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  สาํหรับการฝึกอบรมประเภท  ข  

และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก  ใหพ้กัรวมกนัตั้งแต่สองคนข้ึนไปโดยใหพ้กัหอ้งพกัคู่  เวน้แต่กรณี

ท่ีไม่เหมาะสมห รือมีเหตุจาํเป็นไม่อาจพกัรวมกบัผูอ่ื้นได้  หวัหนา้ส่วนราชการหรือผูจ้ดักา รฝึกอบรม

อาจจดัใหพ้กัหอ้งพกัคนเดียวได ้

การจดัท่ีพกัใหแ้ก่ผูส้ังเกตการณ์หรือเจา้หนา้ท่ีประเภททัว่ไป (ปฏิบติังาน   

ชาํนาญงานและอาวโุส ) ตาํแหน่งประเภทวชิาการ (ปฏิบติัการ  ชาํนาญการและชาํนาญการพิเศษ ) 

ตาํแหน่งประเภทอาํนวยการระดบัตน้หรือเทียบเท่า ใหพ้กัรวมกนัตั้งแต่สองคนข้ึนไปโดยใหพ้กัหอ้งพกัคู ่

เวน้แต่กรณีท่ีไม่เหมาะสมหรือมีเหตุจาํเป็นไม่อาจพกัรวมกบัผูอ่ื้นได้  หวัหนา้ส่วนราชการหรือผูจ้ดัการ

ฝึกอบรมอาจจดัใหพ้กัหอ้งพกัคนเดียวได้  ส่วนผูส้งัเกตการณ์หรือเจา้หน้ าท่ีประเภททัว่ไประดบัทกัษะ

พิเศษประเภทวชิาการระดบัเช่ียวชาญ  และทรงคุณวฒิุ  ตาํแหน่งประเภทอาํนวยการระดบัสูง  ตาํแหน่ง

ประเภทบริหารระดบัตน้และระดบัสูงหรือเทียบเท่า จะจดัใหพ้กัหอ้งพกัคนเดียวก็ได ้

กรณีใชย้านพาหนะของส่วนราชการผูจ้ดัการฝึกอบรมจดัยานพาหนะ  

ในการฝึกอบรมและออกค่ายานพาหนะสาํหรับบุคคลตามขอ้ 11 ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

   ค่าอาหาร ใหเ้บิกตามอตัราการฝึกอบรมในสถานท่ีของส่วนราชการรัฐวสิาหกิจ 

หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐและการฝึกอบรมในสถานท่ีของเอกชนท่ีกาํหนด 

ค่าเคร่ืองแต่งตวั ใหเ้บิกลกัษณะเหมาจ่าย ไม่เกินอตัราท่ีกาํหนด 
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14. การซ้ือ/การจ้าง 

14.1 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

14.1.1 ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และแกไ้ขเพิ่มเติม 

14.1.2 ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์  

พ.ศ. 2549 

  14.2 สาระสาํคญั 

    “การพสัดุ” หมายความวา่ การจดัทาํเอง การซ้ือ การจา้ง การจา้งท่ีปรึกษา การจา้ง

ออกแบบและควบคุมงาน  การแลกเปล่ียน  การเช่า  การควบคุม  การจาํหน่ายและการดาํเนินการอ่ืน  ๆ 

ท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบน้ี 

“พสัดุ” หมายความวา่ วสัดุ ครุภณัฑ ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือ 

การจาํแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสาํนกังบประมาณหรือการจาํแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญา

เงินกูจ้ากต่างประเทศ 

“การซ้ือ ” หมายความวา่  การซ้ือพสัดุทุกชนิดทั้งท่ีมีการติดตั้ง  ทดลอง   

และบริการท่ีเก่ียวเน่ืองอ่ืน ๆ แต่ไม่รวมถึงการจดัหาพสัดุในลกัษณะการจา้ง 

“การจา้ง” ใหห้มายค วามรวมถึง  การจา้งทาํของและการรับขนตามประมวล  

กฎหมายแพง่และพาณิชย์ และการจา้งเหมาบริการ แต่ไม่รวมถึงการจา้งลูกจา้งของส่วนราชการตามระเบียบ

ของกระทรวงการคลงั การรับขนในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการเดินทาง

ไปราชการ การจา้งท่ีปรึกษา การจา้งออกแบบและควบคุมงานและการจา้ง 

แรงงานตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย  ์

      “หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ” หมายความวา่ หวัหนา้หน่วยงานระดบักองหรือท่ีมี

ฐานะเทียบกอง ซ่ึงปฏิบติังานในสายงานท่ีเก่ียวกบัการพสัดุหรือขา้ราชการอ่ืน ซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งจากหวัหนา้

ส่วนราชการใหเ้ป็นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 

   “เจา้หนา้ท่ีพสัดุ” หมายความวา่ เจา้หนา้ท่ีซ่ึงดาํรงตาํแหน่ง ท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวกบั

การพสัดุ หรือผูไ้ดรั้บแต่งตั้งจากหวัหนา้ส่วนราชการใหมี้หนา้ท่ี หรือปฏิบติังานเก่ียวกบัการพสัดุ 

    และขอ้ 18 การซ้ือหรือการจา้งกระทาํได้ 5 วธีิ คือ 

1) วธีิตกลงราคา 

2) วธีิสอบราคา 

3) วธีิประกวดราคา 

4) วธีิพเิศษ 

5) วธีิกรณีพเิศษ 
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ขอ้ 19 การซ้ือหรือการจา้งโดยวธีิตกลงราคา  ไดแ้ก่การซ้ือหรือการจา้ง  

คร้ังหน่ึงซ่ึงมีราคาไม่เกิน 100,000 บาท 

ขอ้ 20 การซ้ือหรือการจา้งโดยวธีิสอบราคา  ไดแ้ก่การซ้ือหรือการจา้ง  

คร้ังหน่ึงซ่ึงมีราคาเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท 

ขอ้ 21 การซ้ือหรือการจา้งโดยวธีิประกวดราคา  ไดแ้ก่การซ้ือหรือการจา้ง  

คร้ังหน่ึงซ่ึงมีราคาเกิน 2,000,000 บาท 

ขอ้ 22 การซ้ือหรือการจา้งตามขอ้  19 และขอ้  20 ถา้ผูส้ั่งซ้ือหรือผูส้ั่งจา้ง  

เห็นสมควรจะสั่งใหก้ระทาํ โดยวธีิท่ีกาํหนดไวส้าํหรับวงเงินท่ีสูงกวา่ก็ไดก้ารแบ่งซ้ือหรือแบ่งจา้ง

โดยลดวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้งในคร้ังเดียวกนัเพือ่ใหว้งเงินตํ่ากวา่ท่ีกาํหนดโดยวธีิหน่ึงวธีิใดหรือเพือ่ให้

อาํนาจสั่งซ้ือสั่งจา้งเปล่ียนไปจะกระทาํมิไดก้ารซ้ือหรือการจา้งซ่ึงดาํเนินการดว้ยเงินกูห้รือเงินช่วยเหลือ 

ผูส้ั่งซ้ือหรือผูส้ั่งจา้งจะสั่งใหก้ระทาํตามวงเงินท่ีสัญญาเงินกูห้รือสญัญาเงินช่วยเหลือกาํหนดก็ได้ 

ขอ้ 23 การซ้ือโดยวธีิพเิศษ ไดแ้ก่ การซ้ือคร้ังหน่ึงซ่ึงมีราคาเกิน 100,000 บาท  

ใหก้ระทาํไดเ้ฉพาะกรณีหน่ึงกรณีใด ดงัต่อไปน้ี 

1) เป็นพสัดุท่ีจะขายทอดตลาดโดยส่วนราชการ หน่วยงานตาม 

กฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน  หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมี กฎหมายบญัญติัใหมี้ฐานะ  

เป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน รัฐวสิาหกิจ องคก์ารระหวา่งประเทศ หรือหน่วยงานของ 

ต่างประเทศ 

2) เป็นพสัดุท่ีตอ้งซ้ือเร่งด่วน หากล่าชา้อาจจะเสียหายแก่ราชการ 

3. เป็นพสัดุเพือ่ใชใ้นราชการลบั 

4) เป็นพสัดุท่ีมีความตอ้งการใชเ้พิ่มข้ึนในสถานการณ์ท่ีจาํเป็น   

หรือเร่งด่วนหรือเพือ่ประโยชน์ของส่วนราชการ  และจาํเป็นตอ้งตอ้งซ้ือเพิ่ม (Repeat Order) 

5) เป็นพสัดุท่ีจาํเป็นตอ้งซ้ือโดยตรงจากต่างประเทศหรือดาํเนินการ  

โดยผา่นองคก์ารระหวา่งประเทศ 

6) เป็นพสัดุท่ีโดยลกัษณะของการใชง้านหรือมีขอ้จาํกดัทางเทคนิค 

ท่ีจาํเป็นตอ้งระบุยีห่อ้เป็นการเฉพาะ  ซ่ึงหมายความรวมถึง  อะไหล่ รถประจาํตาํแหน่งหรือยารักษาโรค

ท่ีไม่ตอ้งจดัซ้ือตามช่ือสามญัในบญัชียาหลกัแห่งชาติ  

7) เป็นพสัดุท่ีเป็นท่ีดินและหรือส่ิงก่อสร้างซ่ึงจาํเป็นตอ้งซ้ือเฉพาะแห่ง 

8) เป็นพสัดุท่ีไดด้าํเนินการซ้ือโดยวธีิอ่ืนแลว้ไม่ไดผ้ลดี 
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ขอ้ 24 การจา้งโดยวธีิพิเศษ ไดแ้ก่ การจา้งคร้ังหน่ึงซ่ึงมีราคาเกิน100,000 บาท  

ใหก้ระทาํไดเ้ฉพาะกรณีหน่ึงกรณีใด ดงัต่อไปน้ี 

1. เป็นงานท่ีตอ้งจา้งช่างผูมี้ฝีมือโดยเฉพาะหรือผูมี้ความชาํนาญเป็นพิเศษ 

2. เป็นงานจา้งซ่อมพสัดุท่ีจาํเป็นตอ้งถอดตรวจใหท้ราบความชาํรุด  

เสียหายเสียก่อนจึงจะประมาณค่าซ่อมได้ เช่น งานจา้งซ่อมเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือกล เคร่ืองยนต ์เคร่ืองไฟฟ้า 

หรือเคร่ืองอิเลก็ทรอนิกส์ เป็นตน้ 

3. เป็นงานท่ีตอ้งกระทาํโดยเร่งด่วน หากล่าชา้อาจจะเสียหายแก่ราชการ 

4. เป็นงานท่ีตอ้งปกปิดเป็นความลบัของทางราชการ 

5. เป็นงานท่ีจาํเป็นตอ้งการจา้งเพิ่มในสถานการณ์ท่ีจาํเป็นหรือ เร่งด่วน 

หรือเพื่อประโยชน์ของส่วนราชการ และจาํเป็นตอ้งจา้งเพิ่ม (Repeat Order) 

6. เป็นงานท่ีไดด้าํเนินการจา้งโดยวธีิอ่ืนแลว้ไม่ไดผ้ลดี 

ขอ้ 25 สาํหรับส่วนราชการในต่างประเทศหรือมีกิจกรรมท่ีตอ้งปฏิบติั  

ในต่างประเทศจะซ้ือหรือจา้งโดยวธีิพิเศษก็ได้  โดยใหติ้ดต่อซ้ือหรือจา้งกบัผูมี้อาชีพขายหรือรับจา้ง

ทาํงานนั้นโดยตรง 

ขอ้ 26 การซ้ือหรือการจา้งโดยวธีิกรณีพิเศษ  ไดแ้ก่  การซ้ือหรือการจา้ง  

จากส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน  หน่วยงานอ่ืน

ซ่ึงมีกฎหมายบญัญติัใหมี้ฐานะเป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน หรือรัฐวสิาหกิจ ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

1) เป็นผูผ้ลิตพสัดุหรือทาํงานจา้งนั้นเอง และนายกรัฐมนตรีอนุมติั 

ใหซ้ื้อหรือจา้ง 

2) มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกาํหนดใหซ้ื้อหรือจา้งและกรณี 

น้ีใหร้วมถึงหน่วยงานอ่ืนท่ีมีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกาํหนดดว้ย  

และระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์  

พ.ศ.2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วนัท่ี 31 มกราคม 2549 มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2549 

เป็นตน้ไป  ซ่ึงระเบียบดงักล่าวใหใ้ชก้บั  การจดัหาพสัดุของส่ว นราชการ รัฐวสิาหกิจ  องคก์ารมหาชน  

และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ท่ีอยูใ่นสังกดัการบงัคบับญัชาหรือการกาํกบัดูแลของฝ่ายบริหารตามกฎหมาย

วา่ดว้ยระเบียบบริหารราชกา รแผน่ดินหรือกฎหมายจดัตั้งหน่วยงานดงักล่าว  ทีกิ่จการ  โครงการ

หรือกา รก่อสร้างมีมูลค่าตั้งแต่ 2 ลา้นบาทข้ึนไป ใหด้าํเนินการตามระเบียบน้ี  เวน้แต่จะไดรั้บอนุมติัจาก

คณะกรรมการวา่ดว้ยการพสัดุดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.) ใหจ้ดัหาดว้ยวธีิอ่ืนได้  
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15. งานสารบรรณ 

15.1 ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  

15.2 สาระสาํคญั 

“งานสารบรรณ ” หมายถึง  งานท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานเอกสารเร่ิมตั้งแต่  

การจดัทาํ การรับ การส่งการเก็บรักษา การยมื จนถึงการทาํลาย 

  “หนงัสือราชการ” คือ เอกสารท่ีเป็นหลกัฐานในราชการ ไดแ้ก่ 

1) หนงัสือท่ีมีไปมาระหวา่งส่วนราชการ 

2) หนงัสือท่ีส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ 

หรือท่ีมีไปถึงบุคคลภายนอก 

3) หนงัสือท่ีหน่วยงานอ่ืนใดซ่ึ งมิใช่ส่วนราชการหรือท่ี บุคคล  

ภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ 

4) เอกสารท่ีทางราชการจดัทาํข้ึนเพื่อเป็นหลกัฐานในราชการ 

5) เอกสารท่ีทางราชการจดัทาํข้ึนตามกฎหมาย ระเบียบหรือขอ้บงัคบั 

ชนิดของหนงัสือ มี 6 ชนิด คือ  

5.1)  หนงัสือภายนอก  

5.2 ) หนงัสือภายใน  

5.3 ) หนงัสือประทบัตรา  

5.4 ) หนงัสือสั่งการ  

5.5) หนงัสือประชาสัมพนัธ์ 

6) หนงัสื อท่ีเจา้หนา้ท่ีทาํข้ึนหรือรับไวเ้ป็นหลกัฐานในราชการ  

ชั้นความเร่งด่วน  หนงัสือท่ีตอ้งปฏิบติัใหเ้ร็วกวา่ปกติ  เป็นหนงัสือท่ีตอ้งจดัส่งและดาํเนินการทางสาร

บรรณดว้ยความรวดเร็วเป็นพเิศษ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ  

6.1) ด่วนท่ีสุด ใหเ้จา้หนา้ที่ปฏิบติัในทนัทีทีไ่ดรั้บหนงัสือนั้น  

6.2) ด่วนมาก ใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติัโดยเร็ว  

6.3) ด่วน ใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติัเร็วกวา่ปกติเท่าท่ีจะทาํได ้

“หนงัสือรับ” คือ หนงัสือท่ีไดรั้บเขา้มาจากภายนอก มีขั้นตอนการปฏิบติั ดงัน้ี 

1) จดัลาํดบัความสาํคญัและความเร่งด่วนของหนงัสือเพื่อดาํเนินการ 

ก่อนหลงั 

2) ประทบัตรารับหนงัสือท่ีมุมบนดา้นขวาของหนงัสือ โดยกรอก  

เลขรับ วนั เดือน ปี และเวลาท่ีรับเอกสารนั้นๆ 
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3) ลงทะเบียนรับหนงัสือในสมุดทะเบียนรับ โดยแยกเป็นทะเบียน 

รับภายในและทะเบียนรับภายนอก 

“หนงัสือส่ง ” คือ เอกสารท่ีส่งออกไปภายนอก  มี 2 ลกัษณะ  ซ่ึงมีขั้นตอน  

การปฏิบติั ดงัน้ี 

1) หนงัสือส่งภายนอก ใหต้รวจสอบความถูกตอ้ง ครบถว้นของหนงัสือ  

บรรจุซองแลว้ปิดผนึก จ่าหนา้ซองถึงผูรั้บและผูส่้งใหช้ดัเจน 

2) หนงัสือส่งภายใน ใหต้รวจสอบความถูกตอ้ง ครบถว้นของหนงัสือ  

ลงทะเบียนส่งหนงัสือ  โดยกรอกเลขทะเบียนส่ง  จากหน่วยงานผูส่้ง  ถึงหน่วยงานผูรั้บลายมือช่ือผูรั้บ

และวนัท่ีรับหนงัสือนั้นหากเป็นหนงัสือเร่งด่วนจะส่งเอกสารผา่นระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

หรือโทรสารไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและจึงประสานทางโทรศพัทเ์พื่อตรวจสอบการรับหนงัสือ

อีกคร้ังหน่ึง 

“การเก็บรักษาหนงัสือ” แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

1) การเก็บระหวา่งปฏิบติั  คือ  การเก็บหนงัสือท่ีปฏิบติัยงัไม่เสร็จ  

ใหอ้ยูใ่นความรับผดิชอบของเจา้ของเร่ือง  โดยใหก้าํหนดวธีิการเก็บใหเ้หมาะสมตามขั้นตอน

ของการปฏิบติังาน  

2) การเก็บเม่ือปฏิบติัเสร็จแลว้  คือ  การเก็บหนงัสือท่ีปฏิบติัเสร็จ  

เรียบร้อยแลว้และไมมี่อะไรทีจ่ะตอ้งปฏิบติัต่อไปอีก ใหล้งทะเบียนหนงัสือเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 

3) การเก็บไวเ้พือ่ใชใ้นการตรวจสอบ คือ การเก็บหนงัสือท่ีปฏิบติัเสร็จ 

เรียบร้อยแลว้ แต่จาํเป็นจะตอ้งใชใ้นการตรวจสอบเป็นประจาํ ใหเ้จา้ของเร่ืองเก็บเป็นเอกเทศ โดยอาจจะ

แต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีข้ึนรับผดิชอบ เม่ือหมดความจาํเป็นท่ีจะตอ้งใชใ้นการตรวจสอบแลว้   

“การยมืหนงัสือ” การยมืหนงัสือท่ีส่งเก็บแลว้ ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 

1) ผูย้มืตอ้งแจง้ใหท้ราบวา่เร่ืองท่ียมืนั้นจะนาํไปใชใ้นราชการใด  

2) ผูย้มืจะตอ้งมอบหลกัฐานการยมืใหเ้จา้หนา้ท่ีเก็บ แลว้ลงช่ือรับเร่ือง 

ท่ียมืไวใ้นบตัรยมืหนงัสือและใหเ้จา้หนา้ท่ีเก็บรวบรวมหลกัฐานการยมืเรียงลาํดบั วนั เดือน ปี ไวเ้พือ่ติดตาม

ทวงถาม ส่วนบตัรยมืหนงัสือนั้น ใหเ้ก็บไวแ้ทนท่ีหนงัสือท่ีถูกยมืไป 

3) การยมืหนงัสือระหวา่งส่วนราชการ  ผูย้มืและผูอ้นุญาตใหย้มื  

ตอ้งเป็นหวัหนา้ส่วนราชการระดบักองข้ึนไป หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย 

4) การยมืหนงัสือภายในส่วนราชการเดียวกนั  ผูย้มืและผูอ้นุญาต  

ใหย้มืตอ้งเป็นหวัหนา้ส่วนราชการระดบัแผนกข้ึนไปหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย  การให้บุคคลภายนอก  

ยมืหนงัสือ จะกระทาํมิได ้เวน้แต่จะใหดู้เพือ่คดัลอกหนงัสือ  ทั้งน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุญ าตจากหวัหนา้ส่วน

ราชการระดบักองข้ึนไป หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเท่านั้น 
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“การทาํลายหนงัสือ ” ภายใน  60 วนั  หลงัจากวนัส้ินปีปฏิทินใหเ้จา้หนา้ท่ี  

ผูรั้บผดิชอบในการเก็บหนงัสือสาํรวจหนงัสือท่ีครบกาํหนดจดัการเก็บในปีนั้น  ไม่วา่จะเป็ นหนงัสือ

ท่ีเก็บไวเ้อง หรือท่ีฝากเก็บไวท่ี้กองจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร แลว้จดัทาํบญัชีหนงัสือขอทาํลาย

เสนอหวัหนา้ส่วนราชการระดบักรม เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทาํลายหนงัสือ  

16. การช่วยเหลอืผู้ประสบภัยธรรมชาติ 

16.1 ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

16.1.1 ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยเงินทดรองราช การเพือ่ช่วยเหลือ  

ผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2549  

16.1.2 หลกัเกณฑว์ธีิการปฏิบติัปลีกยอ่ยเก่ียวกบัการใหค้วามช่วยเหลือ  

ดา้นการเกษตรผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2549 ประกาศ เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2549 

16.2 สาระสาํคญั 

   การใชเ้งินทดรองราชการ  เป็นตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยเงินทดรอง

ราชการเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2549 

ระดบัจงัหวดั  ผูว้า่ราชการจงัหวดัมีอาํนาจอนุมติัจ่ายเงินทดรองราชการ วงเ งิน 50 ลา้นบาท ต่อภยั

พบิติัแต่ละคร้ังหรือแต่ละเหตุการณ์ ระดบักระทรวง  ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มี อาํนาจ

อนุมติัจ่ายเงินทดรองราชการ วงเงิน 50 ลา้นบาท ต่อภยัพิบติัแต่ละคร้ังหรือแต่ละเหตุการณ์ 

   การใชเ้งินงบกลาง กรณีการขอรับความช่วยเหลือเกินระยะเวลาการประกาศภยั

พิบติักรณีฉุกเฉิน เน่ืองจากพื้นท่ีประสบภยัธรรมชาติดา้นการเกษตร จะสามารถดาํเนินการสาํรวจ

ความเสียหายไดต่้อเม่ือภยัยติุลงแลว้ บางกรณีอาจตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดาํเนินการดงักล่าว  ซ่ึงเลยระยะเวลา

การประกาศภยัพิบติักรณีฉุกเฉินของอาํเภอหรือจงัหวดั จึงไม่สามารถใชเ้งินทดร องราชการได้

และคณะกรรมการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัจงัหวดั (ก.ช.ภ.จ.) มีมติใหข้อเงินงบกลาง

ในการ ใหค้วามช่วยเหลือ  และเสนอเร่ืองไปยงัส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งเพือ่ช่วยเหลือพื้นท่ีประสบภยั

เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผูป้ระสบภยัธรรมชาติ 

   ทั้งน้ี กระ ทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะดาํเนินการใหค้วามช่วยเหลือโดย ขอ

ใชเ้งินงบกลางจากคณะรัฐมนตรี  โดยใชห้ลกัเกณฑแ์ละวธีิ ปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ย

เงินทดรองราชการเพือ่ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพบิติักรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 

พ.ศ . 2549 และหลั กเกณฑว์ธีิการปฏิบติัปลีกยอ่ยเก่ียวกบัการให้ ความช่วยเหลือ ดา้นการเกษตร

ผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2549 ประกาศ เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2549 โดยอนุโลม  

พื้นท่ีเกษตรกรท่ีเสียหาย หมายถึง พื้นท่ีทาํการเกษตรท่ีเกษตรกรไดท้าํการเพาะปลูก 

พืชหรือปลูกขา้ว เล้ียงปศุสตัวห์รือทาํการประมงและพื้นท่ีดงักล่าวไดป้ระสบภยัธรรมชาติ  นํ้าท่วมหรือ

ฝนทิ้งช่วงจนพืชท่ีปลูก สัตวท่ี์เล้ี ยงหรือการประมงไดรั้บความเสียหาย  ไม่สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได ้
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    เกษตรกรท่ีสามารถขอความช่วยเหลือกรณีไดรั้บความเสียหาย  สาํหรับ

เกษตรกรตอ้งไปขอข้ึนทะเบียนผูเ้ล้ียงปศุสัตว ์(ฐปศ.1) กบัสาํนกังานปศุสัตวอ์าํเภอ ทั้งน้ี ตอ้งข้ึนทะเบียน

ดงักล่าวก่อนเกิดภยัพบิติัเท่านั้น เกษตรกรผูป้ระสบภยัธรรมชาติ 

     เกษตรกรผูป้ระสบภยัพิบติัหรือไดรั้บความเสียหาย ตอ้งไปแจง้ความเสียหาย  

ณ ท่ีทาํการผูใ้หญ่บา้น กาํนนั ศูนยบ์ริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาํตาํบล สาํนกังานปศุสัตว์

อาํเภอในทอ้งท่ีท่ีเป็นท่ีตั้งพื้นท่ีเกิดภยันั้นๆ ทนัที เอกสารท่ีนาํมาประกอบการแจง้ขอรับความช่วยเหลือ 

ดงัน้ี  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนหรือสาํเนาทะเบียนบา้น  สาํเนาเอกสารสิทธ์ิ เช่น  โฉนดท่ีดิน 

นส.3 สญัญาเช่า ใบเสียภาษี หรืออ่ืนใดท่ีสามารถแสดงให้ เห็นวา่ เป็นเจา้ของพื้นท่ี ท่ีเสียหายจริง (กรณี

แปลงหญา้เล้ียงสัตวไ์ดรั้บความเสียหาย ) ภาพถ่ายสัตวเ์ล้ียงท่ี ไดรั้บความเสียหาย  สาํเนาบญัชีเงินฝาก

ธนาคาร ธ.ก.ส. ของเกษตรกรท่ีขอรับการช่วยเหลือหรือคู่สมรส 
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บทที ่5 

แนวทางในการพฒันางานและข้อเสนอแนะ 
 

แนวทางในการพฒันางาน 

(ภาวดิา ธาราศรีสุทธิ , 2542 : 11) กล่าววา่ การใชท้ฤษฎีการบริหาร  (Administrative Theory) 

หรือการศึกษาเชิงพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Science Approach) ยดึหลกัระบบงานและความสัมพนัธ์

ของคนและพฤติกรรมขององคก์ร ไดมี้ผูใ้หแ้นวคิดและทฤษฎีไวด้งัต่อไปน้ี 

          1. เชสเตอร์ ไอ บาร์นาร์ด (Chester I Barnard ) เขียนหนงัสือช่ือ The Function of The 

Executive ท่ีกล่าวถึงงานในหนา้ท่ีของผูบ้ริหารโดยใหค้วามสาํคญัต่อบุคคลระบบของความร่วมมือองคก์ร

และเป้าหมายขององคก์ารกบัความตอ้งการของบุคคลในองคก์รตอ้งสมดุลกนั  

          2. ทฤษฎีของมาสโลว์ วา่ดว้ยการจดัอนัดบัขั้นของความตอ้งการของมนุษย์  

(Maslow – Hierarchy of needs) เป็นเร่ืองแรงจูงใจแบ่งความตอ้งการของมนุษยต์ั้งแต่ความตอ้งการ

ดา้นกายภาพ ความตอ้งการดา้นความปลอดภยั  ความตอ้งการดา้นสังค ม ความตอ้งการดา้นการเคารพ  

นบัถือ และประการสุดทา้ย คือ การบรรลุศกัยภาพของตนเอง (Self actualization) คือมีโอกาสไดพ้ฒันา

ตนเองถึงขั้นสูงสุดจากการทาํงาน แต่ความตอ้งการเหล่านั้นตอ้งไดรั้บการสนองตอบตามลาํดบัขั้น 
          3. ทฤษฎี X ทฤษฎี Y ของแมคกรีกอร์  (Douglas MC Gregor Theory X, Theory Y) 

เขา ไดเ้สนอแนวคิดการบริหารอยูบ่นพื้นฐานของขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัธรรมชาติของมนุษยต่์างกนั 

ทฤษฎี X (The Traditional View of Direction and Control) ทฤษฎีน้ีเกิดขอ้สมติฐานดงัน้ี 
                      1) คนไม่อยากทาํงานและหลีกเล่ียงความรับผดิชอบ  

                      2) คนไม่ทะเยอทะยานและไม่คิดริเร่ิม ชอบใหก้ารสั่ง  

                      3) คนเห็นแก่ตนเองมากกวา่องคก์ร  

                      4) คนมกัต่อตา้นการเปล่ียนแปลง  

                      5) คนมกัโง่และหลอกง่าย  

   ผลการมองธรรมชาติข องมนุษยเ์ช่นน้ี การบริหารจดัการจึงเนน้การใชเ้งิน วตัถุ 

เป็นเคร่ืองล่อใจ เนน้การควบคุม การสั่งการ เป็นตน้ 

               ทฤษฎี Y (The integration of Individual and Organization Goal) ทฤษฎีขอ้น้ี

เกิด จากขอ้สมติฐานดงัน้ี 

                      1) คนจะใหค้วามร่วมมือ สนบัสนุน รับผดิชอบ ขยนั  

                      2) คนไม่เกียจคร้านและไวว้างใจได ้ 

                      3) คนมีความคิดริเร่ิมทาํงานถา้ไดรั้บการจูงใจอยา่งถูกตอ้ง  

                      4.) คนมกัจะพฒันาวธีิการทาํงานและพฒันาตนเองอยูเ่สมอ  
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               ผูบ้งัคบับญัชาจะไม่ควบคุมผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งเขม้งวด แต่จะส่งเสริมใหรู้้จกั

ควบคุมตนเองหรือของกลุ่มมากข้ึน ตอ้งใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั จากความเช่ือท่ีแตกต่างกนั ทาํใหเ้กิดระบบ

การบริหารท่ีแตกต่างกนัระหวา่งระบบท่ีเนน้การควบคุมกบัระบบท่ีค่อนขา้งให้อิสรภาพ  
          4. อูชิ (Ouchi) ชาวญ่ีปุ่นไดเ้สนอ ทฤษฎี Z (Z Theory) (William G. Ouchi) 

ศาสตราจารยแ์ห่งมหาวทิยาลยั แคลิฟอร์เนีย ลอสแอ นเจลิส (University of California Los Angeles) 

ทฤษฎีน้ีรวมเอาหลกัการของทฤษฎี X , Y เขา้ดว้ยกนั แนวความคิดก็คือ องคก์รตอ้งมีหลกัเกณฑท่ี์ควบคุม

มนุษย ์แต่มนุษยก์็รักความเป็นอิสระและมีความตอ้งการ หนา้ท่ีของผูบ้ริหารจึงตอ้งปรับเป้าหมายขององคก์ร

ให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของบุคคลในองคก์ ร สรุปเพื่อออมชอมสองทฤษฎี มีองคป์ระกอบท่ีสาํคญั 

4 ประการ  คือ  

                      1) การทาํใหป้รัชญาท่ีกาํหนดไวบ้รรลุ  

                      2) การพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหท้าํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ  

                      3) การใหค้วามไวว้างใจแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  

                      4) การใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
 (วจิารณ์   พานิช , 2549 : เอกสารอัดสาํเนา ) กล่าววา่ การพฒันาหน่วยราชการ  องคก์ รเรียนรู้

เป็นหวัใจของการปฏิรูประบบราชการ  เป็นทิศทางท่ียอมรับกั นทัว่ไป แต่วถีิสู่ความเป็นองคก์ รเรียนรู้

ยงัสับสน เพราะดาํเนินการจดัการความรู้หรือทาํกิจกรรมเพียงเพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดหรือตามกฎเกณฑ์

กติกา ไม่ไดด้าํเนินการสร้างวฒันธรรมแห่งการเรียนรู้ วฒันธรรมแห่งการริเร่ิมสร้างสรรคข้ึ์นภายในองคก์ร  

การวดัความเป็นองคก์รเรียนรู้และวดัการจดัการความรู้ หลายหน่วยงานดาํเนินการเพียงแค่ใหผ้า่น

การประเมิน ซ่ึงเป็นการทาํงานระยะสั้น จะไม่ก่อผลใหเ้ป็นองคก์รเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง  

ดงันั้นการขบัเคล่ือนระบบราชการไทยไปสู่ระบบเรียนรู้  องคก์รเรียนรู้ผา่นกระบวนการจดัการ

ความรู้ ควรดาํเนินการ 10 ประการ ดงัน้ี  

1. สร้างวฒันธรรมใหม่ 

จะตอ้งเปล่ียนวฒันธรรมองคก์ร (Corporate Culture) ของหน่วยราชการจากวฒันธรรม 

อาํนาจเป็นวฒันธรรมความรู้  จากการบริหารงานแบบควบคุม – สั่งการ (Command and Control) 

เป็นบริหารงานแบบเอ้ืออาํนาจ (Empower) ใหข้า้ราชการทุกระดบัริเร่ิมสร้างสรรคว์ธีิการทาํงานใหม่ ๆ 

ได ้เปล่ียนการไหลเวยีนของความรู้หรือสารสนเทศ จากการไหลข้ึนลงตามแท่งอาํนาจ  เป็นไหลเวยีน

ไปทุกทิศทุกทางภายในองคก์ ร เปล่ียนความหมายของคาํว่ า “ผูน้าํ” จากการหมายถึง  ผูบ้ริหารสูงสุด 

เป็นหมายถึง  ทุกคนในองคก์ ร เพราะในนิยามใหม่ของคาํวา่  “ภาวะผูน้าํ ” นั้น หมายถึง  ความสามารถ

ในการริเร่ิมวธีิการทาํงานใหม่ ๆ ริเร่ิมงานใหม่  ตามขอบเขตความรับผดิชอบของตน เพือ่ใหบ้รรลุ

วสิัยทศัน์ขององคก์ร 
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2. สร้างวสิัยทศัน์ร่วม (Shared vision) 

ดาํเนินกระบวนการใหค้นในองคก์รร่วมกนักาํหนดวสิยัทศัน์ (Vision) หรือปณิธาน 

ความมุ่งมัน่ (Purpose) และเป้าหมาย (Goal) โดยไม่ใช่แค่ร่วมกนักาํหนดเท่านั้น แต่ตอ้งร่วมกนัตีความ 

ทาํความเขา้ใจซํ้ า ๆ  จนเขา้ใจลึกลงไปถึ งวธีิปฏิบติั พฤติกรรม ความเช่ือ และคุณค่ า จนเกิดสภาพ

ความเป็นเจา้ของ (Ownership) วสิยัทศัน์นั้น ในสมาชิกทุกคนขององคก์ร คือ บทแรกของการสร้างพลงั

รวมหมู่ สร้างพลงัทวคูีณ (Synergy) ในการทาํงาน  

3. สร้างและใชค้วามรู้ในการทาํงาน 

ทุกคนสร้างและใชค้วามรู้ในการทาํงานและในกิจกรรมเพื่อการดาํรงชีพ  

ทุกประเภท  ทุกภ าคส่วนของสังคมสร้างและใชค้วามรู้ในการทาํงาน เม่ือมีการทาํงาน ผูป้ฏิบติังาน

จะมีประสบการณ์ ในประสบการณ์มี “ความรู้ในคน ” (Tacit Knowledge) อยู่ ถา้เอาความรู้จาก

ประสบการณ์ในผูร่้วมงานมาแลกเปล่ียนเรียนรู้กนั จะเกิดการยกระดบัความรู้ และสามารถบนัทึกออกมาเป็น 

“คลงัความรู้” จากการทาํงาน สาํหรับนาํไปใชใ้นการทาํงานใหมี้ผลสัมฤทธ์ิยิง่ข้ึนอีก วนเวยีนเร่ือยไปไม่

จบส้ิน เทคนิคอยา่งหน่ึงในการ “ถอดความรู้ ” จากการทาํงาน เรียกวา่ AAR (After Action Review) 

ความรู้ท่ี เอามาใช ้นอกจากเอามาจากกลุ่มผูป้ฏิบติังานร่วมกนั  ก็จะตอ้งรู้จกัไขวค่ว้ าหามาจาก

ภายนอกหน่วยงานดว้ย  

4. เรียนลดั 

การพฒันางาน ไม่วา่จะเป็นการพฒันาคุณภาพ ประสิทธิภาพหรือผลสัมฤทธ์ิ   

ตอ้งไม่เร่ิมตน้จากศูนย์ ไม่มุ่งคิดคน้หาวธีิการทาํงานท่ีแยบยลดว้ยตนเอง เพราะจะทาํใหเ้สียเวลาโดยใช่เหตุ 

ไม่เกิด Economy of Speed ตอ้งยดึแนวความคิดตามธรรมช าติวา่  เป้าหมายผลงานท่ีเรา มุ่งหมายน้ี

จะตอ้งมีคนอ่ืนทดลองทาํมาแลว้และทาํอยา่งมีผลสัมฤทธ์ิสูง ประสิทธิภาพสูง คุณภาพสูงอยูแ่ลว้ เราตอ้งเสาะหา

ใหพ้บและขอเรียนรู้จากเขา คือ  ใชย้ทุธศาสตร์ “เรียนลดั” แลว้ต่อยอด  นัน่เอง ความรู้ท่ีเราไปขอเ รียน 

เป็นความรู้เพื่อการปฏิบติัและ “ครู” ของเราก็ไดค้วามรู้เหล่านั้นมาจากการปฏิบติั จึงเท่ากบัเป็นการเรียนรู้ 

“ความรู้ในคน” (Tacit Knowledge) นัน่เอง เทคนิคการเรียนรู้จากผูมี้  “วธีิการยอดเยีย่ม ” (Best practices) 

ไดแ้ก่  Benchmarking และ Peer Assist ตอ้งไม่ลืมวา่ การเรียนลดัน้ีตอ้งไม่เรียนแบบคดัลอก แต่ตอ้งเอาความรู้

ของเขามาปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม (บริบท – Context) ของเรา แลว้จึงดาํเนินการ “ต่อยอด” 

ดว้ยความคิดสร้างสรรคข์องเราเอง  

5, สร้างการเปล่ียนแปลงดว้ยยทุธศาสตร์เชิงบวก 

ใชว้ธีิคิดเชิงบวกวา่ตามวสิยัทศัน์ท่ีร่วมกนักาํหนดนั้น มีบางคนหรือบางหน่วยงาน 

ยอ่ยมีวธีิปฏิบติัเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้นอยูแ่ลว้ ใหเ้สาะหาตวัอยา่งของ “วธีิการยอดเยีย่ม” เหล่านั้นใหพ้บ 

นาํมายกยอ่งและจดักระบวนการ “แบ่งปันความรู้” เพือ่ขยายผลไปยงัหน่วยงานอ่ืนภายในองคก์ร เร่ืองใด

ท่ีไม่มี “วธีิการยอดเยีย่ม” อยูภ่ายในองคก์รกจ็ะตอ้งมีอยูใ่นองคก์รอ่ืน เราก็ส่งเสริมใหค้นของเราไปขอเรียนรู้
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จากเขา  เม่ือเกิดการทาํงานท่ีประสบผลสาํเร็จเป็นท่ีน่าภาคภูมิใจ ก็จดัเวทีใหมี้การนาํเสนอ  ยกยอ่ง  

และแลกเปล่ียนความรู้และวธีิการกนัภายในองคก์ร ยทุธศาสตร์น้ีไม่มุ่งเนน้เสาะหาปัญหา ไม่เนน้การแกปั้ญหา 

แต่มุ่งเสาะหาความสาํเร็จ  เนน้การขยายผลสาํเร็จ และยกระดบัผลสาํเร็จ ซ่ึงจะยิง่สร้างเจตคติเชิงบวก  

วธีิคิดเชิงบวก กลายเป็นวฒันธรรมองคก์รอีกอยา่งหน่ึง  

6. จดั “พื้นท่ี” หรือ “เวที” 

หมายถึง พื้นท่ีสาํหรับแลกเปล่ียนเรียนรู้ ทั้งอยา่งไม่เป็นทางการและอยา่งเป็นทางการ  

เช่น การมีหอ้งกาแฟใหผู้ค้นใน องคก์ร (ทั้งในหน่วยงานเดียวกนั และต่างหน่วยงาน ) ไดพ้บปะ ไต่ถาม

หาวธีิแกปั้ญหาของงานในบางเร่ืองหรือเล่าถึงผลสาํเร็จหรือการเรียนรู้ใหม่ ๆ  การจดัใหรั้บประทาน

อาหารเท่ียงดว้ยกนัและคุยกนัเร่ืองเบา ๆ เก่ียวกบังาน  หรือการจดัมหกรรมประจาํปีนาํเสนอผ ลงาน

สร้างสรรคภ์ายในองคก์ร เป็นตน้ “พื้นท่ี” สาํหรับแลกเปล่ียนเรียนรู้ อาจเป็น “พื้นท่ีจริง” สาํหรับใหค้น

มาพบหนา้กนัโดยตรงหรืออาจเป็น “พื้นท่ีเสมือน” ใหค้นไดพ้บกนัผา่น ICT เช่น อินทราเน็ต เวบ็บอร์ด  

เวบ็ไซต ์เป็นตน้ 

7. พฒันาคน 

เนน้การพฒันาคนผา่นการทาํงาน คือ  พฒันาคน – พฒันางานไปพร้อม ๆ กนั   

ซ่ึงก็คือผา่นกระบวนการจดัการความรู้ นัน่เอง คนท่ีเกิดการพฒันาจะเป็น “บุคคลเรียนรู้” เป็นคนท่ีมีทกัษะ

และเจตคติในการเรียนรู้  คือ มีทกัษะในการสร้างความรู้จากการทาํงาน มีทกัษะในการ  “เรียนรู้ร่วมกนั

ผา่นการปฏิบติั (งาน)” (Interactive Learning through Action) มีทกัษะในการใชค้วามรู้ในการ

ปฏิบติังาน มีทกัษะในการเรียนรู้จากผูอ่ื้น  – ร่วมกบัผูอ่ื้น มีทกัษะในการแบ่ งปันความรู้ และมีทกัษะ

ยอ่ยอ่ืน ๆ อีก มากมาย เช่น ทกัษะดา้น “สุนทรียสนทนา” (Dialogue) ทกัษะในการฟังอยา่งลึกซ้ึง (Deep 

Listening) ทกัษะในการจดัการ Mental Models เป็นตน้  

8. ระบบใหคุ้ณ ใหร้างวลั 

รางวลัท่ีสาํคญัท่ีสุดคือความภาคภูมิใจในความมีคุณค่าของตน  ความสุข  

จากการไดรั้บการยอมรับ ก ารเป็นสมาชิกท่ีมีคุณค่าขององคก์ ร การท่ีผูค้นในหน่วยงานมีความรักใคร่

ปรองดองกนั เป็น “สวรรคใ์นท่ีทาํงาน ” ดงันั้น รางวลัไม่จาํเป็นตอ้งเป็นเงิน หรือการเล่ือนยศ เล่ือนขั้น  

เล่ือนเงินเดือน เสมอไป  รางวลัแก่ผลงาน อาจตอ้งใหแ้ก่ทีมงานท่ีร่วมกนัสร้างผลสาํเร็จนั้น  ควรลด

การใหร้างวลัผลงานส่วนบุคคลลงไป เพื่อเป็นสัญญาณสร้างวฒันธรรมการทาํงานเป็นทีม ในทางตรงกนัขา้ม 

ควรหลีกเล่ียงการลงโทษความลม้เหลวท่ีเกิดจากการริเร่ิมสร้างสรรคเ์พื่อการบรรลุวสิัยทั ศน์ขององคก์ร 

แต่ควรส่งเสริมใหมี้การเรียนรู้จากความลม้เหลวและถา้มีการเรียนรู้สูงส่งมากก็อาจใหร้างวลัการเรียนรู้

จากความลม้เหลวนั้น เพื่อป้องกนัการทาํผดิซํ้ า ซ่ึงอาจก่อผลเสียหายร้ายแรงก็ได ้
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9. หาเพื่อนร่วมทาง 

ทาํเป็นเครือข่าย อยา่ทาํองคก์รเดียวโดด ๆ  เพราะจะขาดพลงั ขาดแรงกระตุน้   

เป็นธรรมชาติของการดาํเนินการสร้างสรรคห์รือเปล่ียนแปลง พอทาํไประยะหน่ึงจะลา้และอาจหมดแรง

ลม้เหลวไปเลย แต่ถา้ทาํเป็นเครือข่าย จะมีการกระตุน้เสริมพลงัหรือมีผลสาํเร็จท่ีจุดเลก็ๆ ท่ีบางหน่วยงาน

เป็น “นํ้าทิพยช์โลมใจ ” และเอามาแลกเปล่ียนเรียนรู้เพิ่มความต่ืนเตน้  ซ่ึงจะช่วยใหด้าํเนินการจดัการ

ความรู้ไดอ้ยา่งเป็นระบบ มองเห็นภาพรวม และเห็นลู่ทางแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนัภายในเครือข่าย  

10. จดัทาํ “ขมุความรู้” (Knowledge Assets) 

ขมุความรู้ในท่ีน้ี เป็นการรวบรวมความรู้ท่ี “ถอด” มาจากการทาํ AAR, การทาํ  

Peer Assist, และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในรูปแบบอ่ืนๆ  เป็นความรู้ท่ีเนน้ “ความรู้จากการปฏิบติั ” 

และ “ความรู้เพื่อการปฏิบติั ” คือ  เป็น  Tacit Knowledge แต่เม่ือรวบรวมเป็น “ขมุความรู้ ” บนัทึก

ไว้ ก็จะทาํใหค้ว ามรู้ ของบุคคลกลายเป็นความรู้ขององคก์ ร สามารถนาํมาใชไ้ดง่้ายและมีการ

จดัระบบใหค้น้หาง่าย รวมทั้งคอยปรับปรุงให ้ “สด” ทนัสมยัอยูเ่สมอ  จากการนาํไปใชแ้ลว้ “ถอด” 

ความรู้จากการปฏิบติัหมุนเวยีนเป็นวฏัจกัรไม่รู้จบ ดงันั้น  “ขมุความรู้ ” จึงมีลกัษณะ “ด้ิน” หรือ

เคล่ือนไหว อยู่ตลอดเวลา  

ดงันั้น องคก์รเรียนรู้ คือ องคก์รท่ีปรับตวั ปรับปรุงตวัเองอยูต่ลอดเวลา หน่วยราชการ 

จะเป็นองคก์รเรียนรู้ได ้ขา้ราชการในหน่วยงานตอ้งเป็น “บุคคลเรียนรู้” ซ่ึงหมายถึง เรียนรู้จากการทาํงาน 

เรียนรู้ร่วมกนัผา่นการปฏิ บติั (งาน ) วถีิสู่การเป็นองคก์ รเรียนรู้ของหน่วยราชการมีวถีิเดียว คือวถีิ

แห่งการปฏิบติัและท่ีสาํคญัผูบ้ริหารองคก์ารตอ้งไม่เพียงแต่ “บริหารงาน” แต่ตอ้ง สร้างสรรคอ์งคก์รเรียนรู้  
 

ข้อเสนอแนะ 

 ควรจดัใหมี้การทบทวนและปรับปรุง “คู่มือการปฏิบติังานสาํหรับเจา้หนา้ท่ีของสาํนกังานปศุสัตว์

จงัหวดันครนายก บุคลากร ” โดยอาศยักระบวนการเรียนรู้ท่ีไดจ้าก การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี

ผูป้ฏิบติังานร่วมกนัและจากภายนอกหน่วยงานอยา่งต่อเน่ือง เพือ่ใหเ้กิดความทนัสมยัและพฒันาสู่ระบบ

คุณภาพการบริหารจดัการต่อไป 
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ภาคผนวก ก 

แบบคําขออนุญาตนําหรือย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร 
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แบบ ร. ๑ 

 

กรมปศุสัตว์ 
แบบคาํขออนุญาตนาํหรือยา้ยสตัวห์รือซากสตัวภ์ายในราชอาณาจกัร 

เขียนท่ี        

       วนัท่ี    เดือน     พ.ศ.    

เรียน         

  ดว้ยขา้พเจา้      อาย ุ     ปี   บตัรประชาชนเลขท่ี      

อาชีพ     อยูบ่า้นเลขท่ี    หมู่ท่ี     ถนน     ตาํบล     

อาํเภอ     จงัหวดั      มีความประสงคจ์ะ (  )  นาํ   (  )  ยา้ย      (  )  สตัว ์  (  ) ซากสตัว ์

(   ) ไปยงัทอ้งท่ีต่างจงัหวดั    

(   )   เขา้  ผา่น  เขตปลอดโรค  ชนิดและพนัธุ์ของสตัว ์                   จาํนวน  ผู ้           ตวั  เมีย           ตวั  รวม              ตวั   

(   )   ผา่นด่านกกักนัสตัว ์

ชนิดของซาก       จาํนวน                       ผนื / ก.ก.    

ชนิดของซาก       จาํนวน                       ผนื / ก.ก.      

ชนิดของซาก       จาํนวน                       ผนื / ก.ก.      

วตัถุประสงคเ์พ่ือ               

จากบา้นเลขท่ี         หมู่ท่ี    ถนน      ตาํบล       

อาํเภอ       จงัหวดั        

โดยทาง          ผา่นด่านกกักนัสตัว ์                       . 

ไปยงับา้นเลขท่ี        หมู่ท่ี    ถนน      ตาํบล       

อาํเภอ       จงัหวดั       

  ในการนีข้้าพเจ้ารับรองว่า  จะปฏิบตัติามระเบียบและเงือ่นไขทีก่าํหนดไว้ทุกประการ 
 

      ลงช่ือ        ผูข้ออนุญาต 

               (       ) 
 

บันทึกของสัตวแพทย์               

              

              

               
 

หมายเหตุ สตัวห์รือซากสตัวท่ี์นาํไปเพ่ือใชใ้นการอะไรตอ้งบอกใหช้ดัเจน    คาํใดท่ีไม่ตอ้งการใหขี้ดออก 
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ภาคผนวก ข 

แบบคําขออนุญาตค้าสัตว์และซากสัตว์ 
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ภาคผนวก ค 

แบบคําขออนุญาตตั้งสถานพยาบาลสัตว์ 
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เอกสารการขออนุญาตตั้งสถานพยาบาลสัตว์ 

 

ช่ือผูข้อตั้ง.…………….............................................................................................................................. 

สถานพยาบาลสัตว ์ช่ือ (ภาษาไทย)……………………………………………………………………………… 

อยูเ่ลขท่ี.........................หมู่…………………….ถนน…………………………………………………………… 

แขวง/ตาํบล…………………………….เขต/อาํเภอ……………………………….จงัหวดั………………………. 

รหสัไปรษณีย…์…………………….โทร……………………………มือถือ………………………………………. 

เวลาทาํการสถานพยาบาลสัตว…์………………………………………………………..………………………… 

จะเปิดดาํเนินการในวนัท่ี……………เดือน………………………….….พ.ศ…………...…………………………. 

1. คาํขออนุญาตตั้งสถานพยาบาลสัตว ์ ( แบบสส. 1 ) 

2. รูปถ่าย 4 x 5  ซ.ม.  2  รูป 

3. สาํเนาทะเบียนบา้นผูข้อตั้ง 

4. เอกสารแสดงสิทธิในอาคาร (   สญัญาเช่า   โฉนดท่ีดิน   หนงัสือยนิยอมใหใ้ชอ้าคาร) 

5. ใบรับรองแพทย ์

6. สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ถา้มี)  

7. แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสถานพยาลสตัว ์(แบบ 1/1) 

8. แผนผงัส่วนต่าง ๆ ภายในสถานพยาบาลสัตว ์(แบบ 1/2) 

9. รายช่ือ  เวลาทาํการ  ของผูป้ระกอบวชิาชีพการสัตวแพทยทุ์กคน (แบบ1/3) 

10. หนงัสือแสดงความจาํนงเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพการสัตวแพทยใ์นสถานพยาบาลสัตวทุ์กคน ( แบบ 1/4 )   

11. สาํเนาใบอนุญาตของผูป้ระกอบวชิาชีพการสัตวแพทยทุ์กคน  (จาํนวน ………………… ฉบบั ) 

11.1 ช่ือ.........................................................เลขท่ีใบอนุญาต.........................หมดอาย.ุ...................... 

11.2 ช่ือ.........................................................เลขท่ีใบอนุญาต.........................หมดอาย.ุ...................... 

11.3 ช่ือ.........................................................เลขท่ีใบอนุญาต.........................หมดอาย.ุ...................... 

11.4 ช่ือ.........................................................เลขท่ีใบอนุญาต.........................หมดอาย.ุ...................... 

และขอรับรองวา่สถานท่ีขอตั้งสถานพยาบาลสัตว ์ไม่ไดรั้บใบอนุญาตใหข้ายอาหารสัตว์ 

 

                                                                                       ……………………………… 

                                                                            (ผูข้อตั้งสถานพยาบาลสัตว)์   

 

 

นดัตรวจสถานพยาบาลสัตว…์……………………………………………………………. 
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คาํขออนุญาตตั้งสถานพยาบาลสัตว์ 

         เขียนท่ี.................................................... 

  วนัท่ี.................เดือน...........................พ.ศ...................... 
  

ขา้พเจา้...............................................................อายุ.................ปี  สัญชาติ...................อยูบ่า้นเลขท่ี................

ตรอก/ซอย................................ถนน...........................ตาํบล/แขวง.....................................อาํเภอ/เขต.............................

จงัหวดั…………...............................โทรศพัท.์........................................... 

          ทีไ่ม่มีทีพ่กัสัตวป่์วยไวค้า้งคืน 

ขอตั้งสถานพยาบาลสัตว ์

             ท่ีมีท่ีพกัสัตวป่์วยไวค้า้งคืน    จาํนวน......................ท่ี 

ชั้น..............................................สาขา.................................................................. 

ช่ือสถานพยาบาลสัตว.์................................................................................................................................. 

ตั้งอยูเ่ลขท่ี.................ตรอก/ซอย..................................ถนน......................................ตาํบล/แขวง...................................

อาํเภอ/เขต.......................................จงัหวดั..................................โทรศพัท.์........................................ 

โดยมีผูด้าํเนินการสถานพยาบาลสัตว ์ ช่ือ............................................................................................เป็นผูป้ระกอบการ

บาํบดัโรคสัตว ์ ชั้น..................................สาขา.................................................ใบอนุญาตเลขท่ี..................................... 

และมีผูป้ระกอบการบาํบดัโรคสัตว ์ ช่ือ............................................................................................................ 

เป็นผูป้ระกอบการบาํบดัโรคสัตว ์ ชั้น..........................สาขา...............................ใบอนุญาตเลขท่ี.................................. 

  (ถา้มีมากกวา่  1  คนใหแ้จง้เพิ่มเติมทา้ยน้ี) 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่  ขา้พเจา้มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา  8  (1)  และไม่เป็นผูอ้ยูร่ะหวา่ง

การเพิกถอนใบอนุญาต  ตามมาตรา  41 

           ขา้พเจา้ไดแ้นบหลกัฐานมาดว้ย  คือ 

(1) รูปถ่ายขนาด  4 x 5  เซนติเมตร  หนา้ตรง  ไม่สวมหมวกและแวน่ตาดาํซ่ึงถ่ายก่อนวนัยืน่คาํขอไม่เกิน  6 

เดือน  จาํนวน  2  รูป 

(2)   สาํเนาทะเบียนบา้น 

(3) เอกสารแสดงสิทธิท่ีจะใชอ้าคารนั้นเป็นสถานพยาบาลสัตว ์

(4) ใบรับรองของผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรม  ซ่ึงรับรองวา่ผูข้ออนุญาตไม่เป็นโรคตามมาตรา 8 (1) (จ) 

 

 แบบ  สส.1 
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(5) สาํเนาคาํขอดาํเนินการสถานพยาบาลสัตวห์รือสาํเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผูด้าํเนินการ

สถานพยาบาลสัตว ์

(6) สาํเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบการบาํบดัโรคสัตวข์องผูซ่ึ้งจะเป็นผูป้ระกอบการ  

           บาํบดัรักษาโรคสัตวทุ์กคนในสถานพยาบาลสัตวน์ั้น 

(7) สาํเนาหรือภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลเป็นผูข้อ) 

(8) ใบอนุญาตใหต้ั้งสถานพยาบาลสัตวแ์ละใบอนุญาตเป็นผูด้าํเนินการสถานพยาบาลสัตว ์(กรณียา้ย

สถานพยาบาลสัตว)์ 

(9) แผนท่ีสังเขปแสดงท่ีตั้งของสถานพยาบาลสัตว ์

(10) แผนผงัสถานพยาบาลสัตว ์ (กรณีสถานพยาบาลสัตวท่ี์มีท่ีพกัสัตวป่์วยไวค้า้งคืน) 

(11) เอกสารอ่ืน ๆ  ( ถา้มี ) 

 

 

(ลายมือช่ือ)......................................................................ผู้ยืน่คาํขอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  ข้อความใดทีต้่องการ  ให้ทาํเคร่ืองหมาย  x ลงในช่อง      น้ัน 
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แบบ 1/1  
 

แผนทีแ่สดงทีต่ั้งสถานพยาบาลสัตว์ 

 

สถานพยาบาลสัตว ์ช่ือ................................................................................................................................... 

อยูเ่ลขท่ี..........................หมู่………ซอย.....................…………….ถนน………………………………………… 

แขวง/ตาํบล……………….…………….เขต/อาํเภอ……………………………….จงัหวดั………………………. 

รหสัไปรษณีย…์…………………….โทร……………………………มือถือ………………………………………. 
 

จุดสังเกต................................................................................................................................................... 
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แบบ 1/2 

แผนผงัแสดงส่วนต่างๆภายในสถานพยาบาลสัตว์ 
 

ส่วนต้อนรับ – พกัรอ 

 

 

 

 

ส่วนรักษาสัตว์ 

ห้องเวชภณัฑ์ 

 

 

 

 

ห้องพกัสัตว์ป่วย 

 

 

 

ห้องพกัแพทย์ 

 

 

 

 

ห้องเกบ็อุปกรณ์  

 

 

หอ้งรักษา 

หอ้งผา่ตดั 

หอ้งเตรียมยา 

หอ้งแลบ็ 
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แบบ 1/3 
 

รายช่ือและเวลาทาํการของผู้ประกอบวชิาชีพการสัตวแพทย์ทุกคน 
 

1.  เวลาทาํการของสถานพยาบาลสัตว ์

 วนั………………………………………………………………………………………….. 

 เวลา………………………………………………………………………………………… 

2. รายช่ือผูป้ระกอบวชิาชีพการสัตวแพทย ์

1. ช่ือผูด้าํเนินการสถานพยาบาลสัตว ์ …………………………........................................... 

       วนั-เวลาทาํการ……............................................................................................................ 

2. ช่ือผูป้ระกอบวชิาชีพการสัตวแพทยทุ์กคน 

2.1 ช่ือ…………………………………………………..วนั - เวลาทาํการ……........………........…….. 

     2.2 ช่ือ…………………………………………………..วนั - เวลาทาํการ…………................……….. 

    2.3 ช่ือ …………………………………………………..วนั – เวลาทาํการ……………................…….. 

 2.4 ช่ือ …………………………………………………..วนั – เวลาทาํการ……………................…….. 

 2.5 ช่ือ …………………………………………………..วนั – เวลาทาํการ……………................…….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 81 

 

แบบ 1/4 
 

หนังสือแสดงความจํานง 

เป็นผู้ประกอบวชิาชีพการสัตวแพทย์ในสถานพยาบาลสัตว์ 
 

เขียนที ่………………………………… 

วนัท่ี ………..เดือน………….………..พ.ศ. …….. 

ขา้พเจา้……………………………………………………………............……………..……อาย ุ………………ปี  

ทีอ่ยู…่………………………ซอย....……...………ถนน…….……………………………ตาํบล……………….….. 

อาํเภอ……………...……….จงัหวดั……….…..…………รหสัไปรษณีย…์…..…..….......โทร.....………………… 

ไดรั้บใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพการสัตวแพทยเ์ลขท่ี……………………..........……………………….......... 

ออกใหว้นัท่ี……………………………..........….หมดอายวุนัท่ี…………………………………………………….. 

ขอแสดงความจาํนงเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพการสัตวแพทยใ์นสถานพยาบาลสัตวช่ื์อ……..........………………….… 

ทีอ่ยู…่…………………ซอย...…………………ถนน……………………………………ตาํบล……………….….. 

อาํเภอ…………………...….จงัหวดั……...………………รหสัไปรษณีย…์……....…..โทร……………………….. 

  สถานพยาบาลสัตว ์ประเภทชั้นหน่ึงท่ีไม่มีท่ีพกัสัตวป่์วย (๐๑)  

  สถานพยาบาลสัตว ์ประเภทชั้นหน่ึงท่ีมีท่ีพกัสตัวป่์วยไม่เกิน ๑๐ ท่ี (๐๒) 

  สถานพยาบาลสัตว ์ประเภทชั้นหน่ึงท่ีมีท่ีพกัสัตวป่์วยเกิน ๑๐ ท่ี (๐๓)  

  สถานพยาบาลสัตว ์ประเภทชั้นสอง (๐๔)  

เลขท่ีใบอนุญาตตั้ง / ดาํเนินการสถานพยาบาลสัตว ์................................…………………………………………         

ออกใหว้นัท่ี……………….……………….............หมดอายวุนัท่ี…………………………………………………... 

โดยเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพการสัตวแพทยใ์นสถานพยาบาลสัตวน้ี์ ตั้งแต่วนัท่ี……….......…...ถึงวนัท่ี……....…....... 

มีวนัและเวลาทาํการ ดงัน้ี              วนัจนัทร์ เวลา……........……….....................….. 

  วนัองัคาร  เวลา……….………….............................    วนัพธุ เวลา ...........……..................……..………   

  วนัพฤหสับดี  เวลา…………....................……..........   วนัศุกร์  เวลา …………. .…..….......................... 

  วนัเสาร์เวลา ………………………….......................     วนัอาทิตย ์เวลา ……………................................ 

 

พร้อมน้ีไดแ้นบสาํเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพการสัตวแพทยไ์วเ้ป็นหลกัฐาน 

 

                                                                                             (ลงช่ือ)…………………………………… 

                                                                                                        (………………………………….) 

             ผูป้ระกอบวชิาชีพการสัตวแพทย  ์
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ภาคผนวก ง 

แบบคําขอดําเนินการสถานพยาบาลสัตว์ 
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เอกสารการขอดําเนินการสถานพยาบาลสัตว์ 
 

ช่ือผูข้อดาํเนินการสถานพยาบาลสัตว.์..........................................………………………………………………… 

สถานพยาบาลสัตว ์ช่ือ (ภาษาไทย)………………………………………………………………………......……… 

อยูเ่ลขท่ี.........................หมู่…………………….ถนน……………………………………………………….....…… 

แขวง/ตาํบล…………………………….เขต/อาํเภอ……………………………….จงัหวดั……………………....…. 

รหสัไปรษณีย…์…………………….โทร……………………………มือถือ……………………………………….... 

เวลาทาํการสถานพยาบาลสัตว…์…………………………………………………………………………………... 

จะเปิดดาํเนินการในวนัท่ี……………เดือน……………………….พ.ศ……………………. 

 

1. คาํขอดาํเนินการสถานพยาบาลสัตว ์ ( แบบ สส 2. ) 

2. รูปถ่าย  4 x 5  ซ.ม.  2  รูป 

3. สาํเนาทะเบียนบา้น 

4. วนั – เวลา  ปฏิบติังานในสถานพยาบาลสัตวข์องผูด้าํเนินการ (แบบ 2/1)   

5. สาํเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพการสัตวแพทยช์ั้นหน่ึง (ก) หรือสาํเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพการ

สัตวแพทยช์ั้นสอง สาขา อายรุกรรม-ศลัยกรรม (2 สาขา) และ/หรือ สาขาสูติกรรม 

 

                                                                                      ……………………………………….. 

                                                                                       ( ผูข้อดาํเนินการสถานพยาบาลสัตว ์) 
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คาํขอดําเนินการสถานพยาบาลสัตว์ 

เขียนท่ี.................................................... 

วนัท่ี.................เดือน...........................พ.ศ...................... 

  

ขา้พเจา้.......................................................................อายุ.................ปี  สัญชาติ...................................... 

อยูบ่า้นเลขท่ี...............ตรอก/ซอย.................................................ถนน....................................................... 

ตาํบล/แขวง.....................................อาํเภอ/เขต......................................จงัหวดั........................................ 

โทรศพัท.์........................................... 

เป็นผูป้ระกอบการบาํบดัโรคสตัว ์ ชั้น.......................สาขา............................................... ใบอนุญาตเลขท่ี........................

ลงวนัท่ี.................เดือน................................พ.ศ....................................... 

                                        ทีไ่ม่มีทีพ่กัสัตวป่์วยไวค้า้งคืน 

ขออนุญาตเป็นผูด้าํเนินการสถานพยาบาลสัตว์ 

                           ท่ีมีท่ีพกัสัตวป่์วยไวค้า้งคืน   จาํนวน...................ท่ี 

ชั้น..............................................สาขา...................................................................................................... 

ช่ือสถานพยาบาลสัตว.์..................................................................................................................ตั้งอยูเ่ลขท่ี....................

ตรอก/ซอย.........................................ถนน...............................................ตาํบล/แขวง......................................................

อาํเภอ/เขต.....................................จงัหวดั..........................................โทรศพัท.์........................................ 

ขณะน้ีขา้พเจา้ 

 ไม่เคยเป็นผูด้าํเนินการสถานพยาบาลสัตว ์

 เป็นผูด้าํเนินการสถานพยาบาลสัตวอ์ยูแ่ลว้ ........................แห่ง 

 ประเภท.......................................................ตามใบอนุญาตเลขท่ี.................................... 

ขา้พเจา้ไดแ้นบหลกัฐานมาดว้ย  คือ 

(12)  รูปถ่ายขนาด  4  x 5  เซนติเมตร  หนา้ตรง  ไม่สวมหมวกและแวน่ตาดาํซ่ึงถ่ายก่อนวนัยืน่คาํขอไม่  เกิน  6 

เดือน  จาํนวน  2  รูป 

(13) สาํเนาทะเบียนบา้น 

(14) บนัทึกรายละเอียดเก่ียวกบัวนั  และเวลาปฏิบติังานประจาํในสถานพยาบาลสัตวแ์ต่ละแห่ง  (ในกรณีเป็น

ผูด้าํเนินการสถานพยาบาลสัตวม์ากกวา่หน่ึงแห่ง) 

 

 แบบ  สส. 2 



 85 

 
 

(15) สาํเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบการบาํบดัโรคสัตว์ 

(16) เอกสารอ่ืน ๆ  (ถา้มี) 

 

 

 

(ลายมือช่ือ)......................................................................ผู้ยืน่คําขอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  ขอ้ความใดท่ีตอ้งการ  ใหท้าํเคร่ืองหมาย  x ลงในช่อง       นั้น 
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            แบบ 2/1  

วนั – เวลา ปฏบัิติงานในสถานพยาบาลสัตว์ 

ของผู้ดําเนินการสถานพยาบาลสัตว์ 

ช่ือผูด้าํเนินการ.......................................................................................................อายุ...............................ปี. 

อยูเ่ลขท่ี.........................หมู่…………………….ถนน…………………………………แขวง/ตาํบล………………….

เขต/อาํเภอ……………………จงัหวดั……………………......รหสัไปรษณีย…์…………………….

โทร……………………………มือถือ…………………………… 

ไดรั้บใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพการสัตวแพทยเ์ลขท่ี ....................ออกให้....................หมดอาย.ุ............... 

ขอยนืยนัวา่เป็นผูด้าํเนินการสถานพยาบาลสัตว ์..................แห่ง  คือ 

1.สถานพยาบาลสัตว ์ช่ือ .................…………………………ประเภท………………………………......……… 

อยูเ่ลขท่ี.........................หมู่…………….ถนน……………………………แขวง/ตาํบล……………………………….

เขต/อาํเภอ………………………….จงัหวดั……………………....…รหสัไปรษณีย…์…………………….

โทร……………………………มือถือ……………………………………….... 

เวลาทาํการสถานพยาบาลสัตว…์…………………………………………………………………………………... 

เลขท่ีใบอนุญาตตั้งและดาํเนินการสถานพยาบาลสัตว ์..................ออกให้........................หมดอาย.ุ................... 

โดยมีวนัและเวลาทาํการ ดงัน้ี              วนัจนัทร์ เวลา……........……….....................….. 

  วนัองัคาร  เวลา……….………….............................     วนัพธุ เวลา ...........……..................……..………   

  วนัพฤหสับดี  เวลา…………....................……..........   วนัศุกร์  เวลา ……………...……......................... 

  วนัเสาร์เวลา ………………………….......................     วนัอาทิตย ์เวลา ……………................................ 

2. สถานพยาบาลสัตว ์ช่ือ ..............………………………………ประเภท.……………………………......……… 

อยูเ่ลขท่ี....................หมู่……………,.,…….ถนน…………………………แขวง/ตาํบล………..…………………….

เขต/อาํเภอ……………………………….จงัหวดั……………………....…รหสัไปรษณีย…์…………………….

โทร……………………………มือถือ……………………………………….... 

เวลาทาํการสถานพยาบาลสัตว…์…………………………………………………………………………………... 

เลขท่ีใบอนุญาตตั้งและดาํเนินการสถานพยาบาลสัตว ์..................ออกให้........................หมดอาย.ุ................... 

โดยมีวนัและเวลาทาํการ ดงัน้ี              วนัจนัทร์ เวลา……........……….....................….. 

  วนัองัคาร  เวลา……….………….............................     วนัพธุ เวลา ...........……..................……..………   

  วนัพฤหสับดี  เวลา…………....................……..........   วนัศุกร์  เวลา …………...…….......................... 

  วนัเสาร์เวลา ………………………….......................     วนัอาทิตย ์เวลา ……………................................ 
 

 .................................................... 

(....................................................) 

ผูข้อดาํเนินการสถานพยาบาลสัตว ์
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ภาคผนวก จ 

แบบขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์  โรงพกัสัตว์  และการฆ่าสัตว์ 
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แบบขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์  โรงพกัสัตว์และการฆ่าสัตว์ 
 

เขียนท่ี.............................................. 

วนัท่ี......... เดือน.............................. พ.ศ. ................ 

เร่ือง การขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว ์ โรงพกัสัตว ์ และการฆ่าสัตว์ 

เรียน .................................................................................................. 
 

๑. ขา้พเจา้.......................................................................................... 

(๑) เป็นบุคคลธรรมดา  เช้ือชาติ.............................  สัญชาติ.......................  อาย.ุ...............ปี   

บตัรประจาํตวัประชาชน หรือใบสาํคญัประจาํคนต่างดา้ว เลขท่ี.............................................................. 

ออกให ้ณ อาํเภอ..................................................  จงัหวดั....................................................................... 

อยูบ่า้นเลขท่ี...........................  ตรอก/ซอย........................................  ถนน............................................. 

หมู่ท่ี...........  ตาํบล/แขวง...........................................  อาํเภอ/เขต...........................................................   

จงัหวดั.............................................................  เลขหมายโทรศพัท.์........................................................ 

(๒) เป็นนิติบุคคลประเภท.............................จดทะเบียนเม่ือ.............................................. 

มีสาํนกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี......................  ตรอก/ซอย.................................  ถนน......................................... 

หมู่ท่ี...........  ตาํบล/แขวง......................................  อาํเภอ/เขต................................................................   

จงัหวดั.............................................................  เลขหมายโทรศพัท.์........................................................ 

โดย...................................................................................  ผูมี้อาํนาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผูข้ออนุญาต 

เช้ือชาติ..........................  สัญชาติ.................  อาย.ุ............ปี  บตัรประชาชนหรือใบสาํคญัคนต่างดา้วเลขท่ี

...................................  ออกให ้ณ อาํเภอ..........................................  จงัหวดั............................... 

หมู่ท่ี...........  ตาํบล/แขวง.................................  อาํเภอ/เขต....................................................................   

จงัหวดั.............................................................  เลขหมายโทรศพัท.์........................................................ 

๒. ขา้พเจา้ไดด้าํเนินการสร้างโรงฆ่าสัตว ์ และโรงพกัสัตวต์ามท่ีไดแ้จง้ความประสงคไ์วก้บั  

..........................................................................เม่ือวนัท่ี........... เดือน......................... พ.ศ. ................... 

ตั้งอยูเ่ลขท่ี...........................  ตรอก/ซอย........................................  ถนน................................................ 

หมู่ท่ี...........  ตาํบล/แขวง......................................  อาํเภอ/เขต................................................................   

จงัหวดั..............................................................  โดยไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามพระราชบญัญติัควบคุมการฆ่าสัตวแ์ละ

จาํหน่ายเน้ือสัตว ์ พ.ศ.  ๒๕๓๕  ทุกประการ 
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๓. ขา้พเจา้ขอยืน่คาํขอต่อ อธิบดีกรมการปกครอง  เพื่อขอใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว ์ โรงพกัสัตว ์  

และการฆ่าสัตว ์ ตามมาตรา ๑๑  แห่งพระราชบญัญติัควบคุมการฆ่าสัตวแ์ละจาํหน่ายเน้ือสัตว ์ พ.ศ. ๒๕๓๕  และไดส่้ง

สาํเนาหลกัฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล  วตัถุประสงคแ์ละผูมี้อาํนาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผูข้ออนุญาตไม่เกินสามเดือน

จาํนวนหน่ึงฉบบัมาใหพ้ร้อมน้ีดว้ยแลว้  ทั้งน้ีในการดาํเนินการเก่ียวกบัโรงฆ่าสัตว ์ โรงพกัสัตว ์ และการฆ่าสัตว ์ 

ขา้พเจา้จะปฏิบติัตามพระราชบญัญติัดงักล่าวและเง่ือนไขท่ีกระทรวงมหาดไทยกาํหนดไวทุ้กประการ  

 

 

                                                                    ลงช่ือ..............................................  ผูข้อรับใบอนุญาต 

        (............................................) 

 

            ลงช่ือ...............................................  ผูเ้ขียน 

        (..............................................) 
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ภาคผนวก ฉ 

แบบคําขออนุญาตขายอาหารสัตว์ 
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แบบ  ข.ส.  ๑ 

คําขออนุญาตขายอาหารสัตว์ 

   

         เขียนท่ี.................................................................... 

วนัท่ี................เดือน.................................พ.ศ. .................... 

 ๑.ขา้พเจา้........................................................................................................................................................ 

        ๑.๑  เป็นบุคคลธรรมดา  อายุ......................ปี  สัญชาติ............................บตัรประจาํตวัประชาชน 

หรือบตัรอ่ืน  (ระบุ)...................................................................................เลขท่ี.........................................ออกให ้ ณ 

อาํเภอ/เขต..............................................................จงัหวดั....................................................อยูบ่า้นเลขท่ี.................. 

ตรอก/ซอย...............................................................ถนน.................................................................หมู่ท่ี................... 

ตาํบล/แขวง...........................................................อาํเภอ/เขต.........................................จงัหวดั................................. 

รหสัไปรษณีย.์......................................................เลขหมายโทรศพัท์......................................................................... 

     ๑.๒  เป็นนิติบุคคลประเภท.......................................................จดทะเบียนเม่ือ............................. 

เลขทะเบียน...............................................................มีสาํนกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี.......................ตรอก/ซอย...................... 

ถนน...........................................................................หมู่ท่ี..........................................ตาํบล/แขวง............................ 

อาํเภอ/เขต.......................................................จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย .์......................... 

เลขหมายโทรศพัท.์.................................................โดย.............................................................................................. 

ผูมี้อาํนาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผูข้ออนุญาต  อายุ........................ปี  สัญชาติ.........................บตัรประจาํตวัประชาชน 

หรือบตัรอ่ืน  (ระบุ).....................................................................................................เลขท่ี........................................ 

ออกให ้ ณ  อาํเภอ/เขต...........................................................จงัหวดั.................................อยูบ่า้นเลขท่ี..................... 

ตรอก/ซอย...............................................................ถนน.................................................................หมู่ท่ี................... 

ตาํบล/แขวง...........................................................อาํเภอ/เขต.........................................จงัหวดั................................. 

รหสัไปรษณีย.์......................................................เลขหมายโทรศพัท์......................................................................... 

  โดยมีผูด้าํเนินกิจการ  ช่ือ...............................................................................อายุ..........................ปี 

สัญชาติ......................................บตัรประจาํตวัประชาชนหรือบตัรอ่ืน  (ระบุ)............................................................ 

เลขท่ี.......................................................ออกให ้ ณ  อาํเภอ/เขต.......................................จงัหวดั.............................. 

อยูบ่า้นเลขท่ี..................................ตรอก/ซอย.............................................ถนน....................................หมู่ท่ี............ 

ตาํบล/แขวง...........................................................อาํเภอ/เขต.........................................
จงัหวดั.................................รหสัไปรษณีย.์......................................................เลขหมาย

โทรศพัท.์........................................................................ 

เลขที่รับ...................................... 

วนัท่ี............................................ 

ลงช่ือ..........................ผูรั้บคาํขอ 
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  ๒.  มีความประสงคจ์ะขอรับใบอนุญาตขายอาหารสัตวป์ระเภท 

   ๒.๑    ขายส่งและขายปลีก 

   ๒.๒    ขายปลีก 

สาํหรับอาหารสัตวด์งัต่อไปน้ี 

   (๑)  ประเภท..................................................................................................................... 

       ชนิด........................................................ผลิตโดย..................................................... 

                       ชนิด........................................................ผลิตโดย..................................................... 

                                                ชนิด........................................................ผลิตโดย..................................................... 
 

               (๒)  ประเภท..................................................................................................................... 

       ชนิด........................................................ผลิตโดย...................................................... 

                       ชนิด........................................................ผลิตโดย...................................................... 

                                                ชนิด........................................................ผลิตโดย...................................................... 

             (๓)  ประเภท...................................................................................................................... 

           ชนิด........................................................ผลิตโดย..................................................... 

                        ชนิด........................................................ผลิตโดย..................................................... 

                                                 ชนิด........................................................ผลิตโดย..................................................... 
 

             (๔)  ประเภท...................................................................................................................... 

           ชนิด........................................................ผลิตโดย..................................................... 

                        ชนิด........................................................ผลิตโดย..................................................... 

                                                 ชนิด........................................................ผลิตโดย...................................................... 
 

             (๕)  ประเภท...................................................................................................................... 

           ชนิด........................................................ผลิตโดย...................................................... 

                        ชนิด........................................................ผลิตโดย...................................................... 

                                                 ชนิด........................................................ผลิตโดย...................................................... 
 

  โดยมีสถานท่ีขายอาหารสัตว ์   ช่ือ................................................................................................ 

อยูเ่ลขท่ี...........................................ตรอก/ซอย.............................................ถนน.................................หมู่ท่ี........... 

ตาํบล/แขวง....................................................อาํเภอ/เขต..........................................จงัหวดั...................................... 

รหสัไปรษณีย.์...................................................เลขหมายโทรศพัท์............................................ 
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  ๓.  พร้อมกบัคาํขอน้ี  ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารหลกัฐานต่าง  ๆ  มาดว้ยแลว้  คือ  

     (๓.๑)  สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน  วตัถุประสงคแ์ละผูมี้อาํนาจลงช่ือแทนนิติบุคคล 

ผูข้ออนุญาตไม่เกินหกเดือน  (กรณีนิติบุคคลเป็นผูข้ออนุญาต) 

    (๓.๒)  หนงัสือแสดงวา่เป็นผูด้าํเนินกิจการของนิติบุคคล  (กรณีนิติบุคคลเป็นผูข้ออนุญาต) 

     (๓.๓)  สาํเนาหรือรูปถ่ายทะเบียนบา้น 

     (๓.๔)  สาํเนาหรือรูปถ่ายบตัรประจาํตวัประชาชน  หรือ  บตัรอ่ืนซ่ึงใชแ้ทนบตัรประจาํตวัประชาชนได้ 

     (๓.๕) สาํเนาใบทะเบียนภาษีมูลคา่เพิ่ม  หรือสาํเนาคาํขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ภ.พ. ๐๑) 

หรือใบทะเบียนพาณิชย ์ (กรณีผูข้ออนุญาตเป็นผูรั้บใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือใบทะเบียนพาณิชย)์ 

     (๓.๖)  สาํเนาใบอนุญาตประกอบกิจการคา้ตามกฎหมายวา่ดว้ยการสาธารณสุข  (กรณีท่ีเป็นกิจการคา้ 

ซ่ึงตอ้งไดรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการคา้ตามกฎหมายวา่ดว้ยการสาธารณสุข) 

      (๓.๗)  เอกสารหลกัฐานอ่ืน  ๆ  ไดแ้ก่..................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

 

 

 (ลายมือช่ือ).............................................................................ผูข้ออนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ        ใส่เคร่ืองหมาย           ในช่อง                   หนา้ขอ้ความท่ีตอ้งการ 
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ความเห็นเจ้าหน้าที่ 

..............................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................  

 

 

 

(ลายมือช่ือ)................................................................... 

ตาํแหน่ง........................................................................ 

 

 

คําส่ัง 

..............................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................  

 

 

 

(ลายมือช่ือ)................................................................... 

ตาํแหน่ง........................................................................ 

 

หมายเหตุของเจ้าหน้าที่ 

  ผูย้ืน่คาํขอไดช้าํระเงินค่าธรรมเนียมแลว้ตามใบเสร็จรับเงิน   เล่มท่ี........................................................ 

เลขท่ี.....................................................................ลงวนัท่ี...................เดือน.......................................พ.ศ. ....................... 

และตามคาํร้องขอชาํระเงินค่าธรรมเนียม  ใบอนุญาตเลขท่ี................................................................ลงวนัท่ี................... 

เดือน.................................................พ.ศ. ......................... 

  ออกใบอนุญาตขายอาหารสัตวใ์หแ้ลว้  เล่มท่ี..............................................ฉบบัท่ี................................. 

ลงวนัท่ี.......................เดือน...........................................พ.ศ. .............................. 

 

 

 

(ลายมือช่ือ)................................................................... 

    ตาํแหน่ง........................................................................ 
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เอกสารประกอบการพจิารณาขอใบอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ 

รายละเอยีดสถานทีข่ายอาหารสัตว์ 
 

ช่ือสถานท่ีขายอาหารสตัว…์……………………………………………………………………………………………………... 

ช่ือผูด้าํเนินกิจการ………………………………………………………………………………………………………………... 

ใบอนุญาตขายอาหารสตัว ์ เล่มท่ี…….….ฉบบัท่ี…….../……………ออกให ้ณ วนัท่ี…..….เดือน…………...……พ.ศ………. 

ใบอนุญาตใหใ้ชไ้ดจ้นถึงวนัท่ี  31  ธนัวาคม  พ.ศ……………….….ประเภทอาหารสตัวท่ี์ไดรั้บใบอนุญาต 

  ประเภทวตัถุดิบ  ชนิด………………………………………………………………………………………… 

  ประเภทวตัถุท่ีผสมแลว้  ชนิด………………………………………………………………………………… 

ประเภทอาหารเสริมสาํหรับสตัว ์ ชนิด………………………………………………..................................... 

มีสถานท่ีขายอาหารสตัวช่ื์อ…………………………………………………………อยูท่ี่อาคาร……………………….……….. 

ชั้นท่ี…….…….เลขท่ี…………………หมู่…………….ซอย……………………….…ถนน…………………………………... 

แขวง/ตาํบล………………………………….เขต/อาํเภอ………………………..…….จงัหวดั………………….……………... 

รหสัไปรษณีย…์………………หมายเลขโทรศพัท…์……………………………….. 

สถานท่ีขา้งเคียงและขอ้สงัเกตท่ีเห็นไดช้ดัเจน…………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………..ตามรายละเอียดของแผนท่ี 

เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบท่ีติดต่อไดส้ะดวกตามสถานท่ี  คือ (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………... 

ผูรั้บมอบอาํนาจจากผูรั้บใบอนุญาตช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………………………... 

แผนท่ีตั้งสถานท่ีขายอาหารสตัวข์อง (บริษทั, หจก., หสน.)…………………………………………………………………….. 

 

ทบ 8 

ทิศเหนือ 
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ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท 

หนังสือมอบอาํนาจ 
 

เขียนท่ี………………………………………………… 

วนัท่ี……………เดือน………………………………พ.ศ……………….. 

  โดยหนงัสือฉบบัน้ีขา้พเจา้……………………..…………………..…………………………….(ช่ือ,ประเภทนิติบุคคล) 

สาํนกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี……………หมู่ท่ี………..ถนน…………………………ตาํบล/แขวง…….…………....……….…… 

อาํเภอ/เขต…………………………..จงัหวดั………………...โดยมี……………..…………………………………เป็นผูมี้อาํนาจจดัการ

แทนนิติบุคคลปรากฏตามหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  กระทรวงพาณิชย์  เลขท่ี……………ลงวนัท่ี…………...…………….……

ขอมอบอาํนาจให…้…………………………………….………….เป็นผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนขา้พเจา้ในกิจการเก่ียวกบัการปฏิบติัตาม

พระราชบญัญติัควบคุมคุณภาพอาหารสตัว ์ พ.ศ. 2525  กบัสาํนกัพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินคา้ปศุสตัว ์  กรมปศุสัตว ์  กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์   ทั้งน้ีโดยให…้……………….…………………………เป็นผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือ  ในคาํขอฯ  คาํใหก้าร  คาํร้อง  

หนงัสือช้ีแจง  และลงนามในเอกสารทั้งปวงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขออนุญาตผลิตอาหารสตัว์  การขอต่ออายใุบอนุญาตผลิตอาหารสตัว ์ การขอ

อนุญาตนาํเขา้ซ่ึงอาหารสตัว ์ การขอต่ออายนุาํเขา้ซ่ึงอาหารสตัว ์ การข้ึนทะเบียนอาหารสตัว ์ การขอแกไ้ขใบสาํคญัการข้ึนทะเบียนอาหารสตัว ์ 

การขออนุญาตขายอาหารสตัว ์ การขอต่ออายใุบอนุญาตขายอาหารสตัว ์ การขอใบแทนใบอนุญาตฯ  การขอใบแทนใบสาํคญัการข้ึน

ทะเบียนอาหารสตัว ์ การขอแกไ้ขเปล่ียนแปลงถอ้ยคาํ  หรือขอ้ความใดๆ  ในคาํขอและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งไดท้ั้งส้ิน  ตลอดจนการยืน่และ

รับเอกสารหลกัฐาน   การชาํระค่าธรรมเนียม  รับรองเอกสารต่างๆ  ใหถ้อ้ยคาํต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี  รับทราบคาํสัง่ทางราชการ  ตลอดจน

การใดๆ ท่ีเห็นวา่เหมาะสมและสมควรตลอดไป  แทนขา้พเจา้ได ้

 การใดท่ีผูรั้บมอบอาํนาจดงักล่าวไดก้ระทาํไป  ตามท่ีไดรั้บมอบอาํนาจน้ีแลว้  ขา้พเจา้ขอรับผดิชอบ  และมีผลผกูพนั  กบัขา้พเจา้

เสมือนหน่ึงขา้พเจา้ไดก้ระทาํการนั้นๆ  ดว้ยตนเองทุกประการ  ทั้งน้ีตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป  จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานต่อหน้ า

พยานเป็นสาํคญั 
 

(ลงช่ือ)…………………………………………...ผูม้อบอาํนาจ 

         (………………………………………….) 

 

(ลงช่ือ)…………………………………………...ผูม้อบอาํนาจ 

         (………………………………………….) 

 

(ลงช่ือ)…………………………………………...ผูรั้บมอบอาํนาจ 

         (………………………………………….) 

 

(ลงช่ือ)…………………………………………...พยาน 

         (………………………………………….) 

 

(ลงช่ือ)…………………………………………...พยาน 

         (………………………………………….) 
 

หมายเหตุ - แนบสาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล (อายไุม่เกิน 6 เดือน) สาํเนาทะเบียนบา้น สาํเนาบตัรประชาชน ของผูม้อบและผูรั้บมอบ   

  พร้อมประทบัตราสาํคญัของนิติบุคลตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือรับรองนิติบุคคล 
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ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท 
 

หนังสือมอบอาํนาจและแต่งตั้งผู้ดาํเนินกจิการ 
 

เขียนท่ี…………………………………………………………… 

วนัท่ี……………เดือน………………………………พ.ศ……………….. 

  โดยหนงัสือฉบบัน้ีขา้พเจา้……………………………………………………………………..(ช่ือ,ประเภทนิติบุคคล) 

สาํนกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี………………………หมู่ท่ี………..ถนน………………………………ตาํบล/แขวง……..……….. 

อาํเภอ/เขต……………………………..จงัหวดั…………………………………...โดยมี………………………………..……. 

..…………………………………………………เป็นผูมี้อาํนาจจดัการแทนนิติบุคคลปรากฏตามหนงัสือรับรองการจดทะเบียน  

นิติบุคคล  กระทรวงพาณิชย ์ เลขท่ี…………………...ลงวนัท่ี…………....…………………………ขอมอบอาํนาจและแต่งตั้ง 

ให…้..…..………………………………………………….เป็นผูด้าํเนินกิจการของบริษทั  และมีอาํนาจกระทาํการแทนขา้พเจา้ 

ในกิจการเก่ียวกบัการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัควบคุมคุณภาพอาหารสตัว ์พ.ศ. 2525  ตลอดจนเป็นผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือใน

คาํขอ  คาํใหก้าร  คาํร้อง  หนงัสือช้ีแจง  รับรองเอกสาร  รับทราบคาํสัง่ของทางราชการ  ลงนามในเอกสารทั้งปวง  ตลอดจน 

การใดๆ ท่ีเห็นวา่เหมาะสมและสมควรตลอดไป  แทนขา้พเจา้ได ้

 การใดท่ีผูรั้บมอบอาํนาจดงักล่าวไดก้ระทาํไป  ตามท่ีไดรั้บมอบอาํนาจน้ีแลว้  ขา้พเจา้ขอรับผิดชอบ  และมีผลผกูพนั 

กบัขา้พเจา้  เสมือนหน่ึงขา้พเจา้ไดก้ระทาํการนั้นๆ  ดว้ยตนเองทุกประการ  ทั้งน้ีตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป  จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็น

หลกัฐานต่อหนา้พยานเป็นสาํคญั 

 

(ลงช่ือ)…………………………………………...ผูม้อบอาํนาจและแต่งตั้งผูด้าํเนินกิจการ 

         (………………………………………….) 

 

(ลงช่ือ)…………………………………………...ผูม้อบอาํนาจและแต่งตั้งผูด้าํเนินกิจการ 

         (………………………………………….) 

 

(ลงช่ือ)…………………………………………...ผูรั้บมอบอาํนาจ 

         (………………………………………….) 

 

(ลงช่ือ)…………………………………………...พยาน 

         (………………………………………….) 

 

(ลงช่ือ)…………………………………………...พยาน 

         (………………………………………….) 

 

หมายเหตุ - แนบสาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล(อายไุม่เกิน 6 เดือน) สาํเนาทะเบียนบา้น  สาํเนาบตัรประชาชน 

  ของผูม้อบและผูรั้บมอบ  พร้อมประทบัตราสาํคญัของนิติบุคลตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือรับรองนิติบุคคล 
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หนังสือสัญญาข้อตกลงและให้ความยนิยอม 
 

เขียนท่ี………………………………………………….. 

วนัท่ี……….เดือน…………………………………..พ.ศ…………… 

 

 ขา้พเจา้…………………………………………………………….อาย…ุ……….ปี   เช้ือชาติ………………… 

สญัชาติ…………………….มีภูมิลาํเนาอยูบ่า้นเลขท่ี…………………หมู่ท่ี……………ตาํบล………………………… 

อาํเภอ…………………………………จงัหวดั………………..………………เป็นผูมี้สิทธิครอบครองท่ีดิน/และอาคาร 

เลขท่ี……………หมู่ท่ี……ซอย……………………………ถนน…………………….ตาํบล………………………….. 

อาํเภอ………………………………จงัหวดั………………..………………โดยชอบดว้ยกฎหมาย  ขอทาํหนงัสือสญัญา 

ขอ้ตกลงและใหค้วามยนิยอมไวต่้อ………………………………………………..อาย…ุ…….ปี  เช้ือชาติ……………... 

สญัชาติ……………….มีภูมิลาํเนาอยูบ่า้นเลขท่ี……………หมู่ท่ี……ซอย………………………ถนน……………….. 

ตาํบล…………………………….อาํเภอ……………………………จงัหวดั………………………...ดงัมีขอ้สญัญาดงัน้ี 

 ตามท่ี………………………………………………………………………….มีความประสงคจ์ะขอตั้งสถานท่ี 

ผลิตอาหารสตัวเ์พ่ือขาย / สถานท่ีนาํเขา้ซ่ึงอาหารสตัวเ์พ่ือขาย / สถานท่ีเกบ็อาหารสตัว ์/ สถานท่ีขายอาหารสตัว ์

เลขท่ี……………หมู่ท่ี……ซอย……………………………ถนน…………………….ตาํบล………………………….. 

อาํเภอ………………………………จงัหวดั………………..……………….…นั้น  ขา้พเจา้ในฐานะผูมี้สิทธิครอบครอง 

ในสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้  ยนิยอมให้……………………………………………………………….….ใชส้ถานท่ีแห่งน้ี 

ดาํเนินกิจการตามความประสงคไ์ด ้ ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป  ทั้งน้ีตลอดระยะเวลาท่ีถือใบอนุญาต  และขา้พเจา้ยงัมีสิทธิ

ครอบครองอยู ่

 หนงัสือสาํคญัฉบบัน้ี  ทั้งสองฝ่ายไดฟั้งและอ่านเป็นท่ีเขา้ใจแลว้  จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานต่อหนา้พยาน 

 

      (ลงช่ือ)………………………………………………ผูใ้หส้ญัญา 

                 (……………………………………………..) 
 

      (ลงช่ือ)………………………………………………คู่สญัญา 

                 (……………………………………………..) 
 

      (ลงช่ือ)………………………………………………พยาน 

                 (……………………………………………..) 
 

      (ลงช่ือ)………………………………………………พยาน 

                 (……………………………………………..) 
 

หมายเหต ุ ใหแ้นบสาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล  กรณีนิติบุคคลเป็นผูใ้หค้าํยนิยอมและสาํเนาทะเบียนบา้น 

  สาํเนาบตัรประชาชน  ของผูใ้หส้ญัญาและคู่สญัญา  และหลกัฐานสิทธิครอบครองโดยชอบดว้ย 

  กฎหมายของผูใ้หค้วามยนิยอม 
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ภาคผนวก ช 

แบบคําขอรับรองมาตรฐานฟาร์มเลีย้งสัตว์ 
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  ขอรับรอง 

  ขอต่ออาย ุ

 

 

แบบฟอร์มคาํขอรับรองมาตรฐานฟาร์มเลีย้งสัตว์ 
                          

 1.ช่ือผูย้ื่นคาํขอ (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………………………………. 

    เลขท่ี………….หมู่………....ตาํบล……………..........อาํเภอ…………….........จงัหวดั………………………... 

    โทรศพัท…์……………………….โทรศพัทมื์อถือ........................................โทรสาร………………………....... 

    ผูป้ระกอบการผา่นการฝึกอบรม วนัท่ี............................................................................................................ 

    สถานท่ีฝึกอบรม............................................................................................................................. ............. 

 2.ช่ือฟาร์ม…………………………………………………………………………………………………………….. 

    เลขท่ี…………..หมู่………......ตาํบล…………….... …อาํเภอ……………..........จงัหวดั………………...........         

โทรศพัท…์………………………โทรศพัทมื์อถือ......................................โทรสาร…………………………….. 

3. ประเภทของฟาร์มเล้ียงสัตว ์

 (   ) 3.1 โคนม 

 (   ) 3.2 สุกร      ปู่  – ยา่พนัธ์ุ           พอ่ – แม่พนัธ์ุ      อนุบาล       ขนุ 

 (   ) 3.3 ไก่เน้ือ      ฟาร์มบริษทั           ฟาร์มประกนั      ฟาร์มอิสระ ระบุเอเยน่ต์........... 

 (   ) 3.4 ไก่พนัธ์ุ     ปู่  – ยา่พนัธ์ุไก่ไข่     พอ่ – แม่พนัธ์ุไก่ไข ่                    

       ปู่  – ยา่พนัธ์ุไก่เน้ือ   พอ่ – แม่พนัธ์ุไก่เน้ือ                

 (   ) 3.5 ไก่ไข่ 

 (   ) 3.6 เป็ดพนัธ์ุ   ปู่  – ยา่พนัธ์ุเป็ดไข่  พอ่ – แม่พนัธ์ุเป็ดไข่ 

      ปู่  – ยา่พนัธ์ุเป็ดเน้ือ  พอ่ – แม่พนัธ์ุเป็ดเน้ือ   

 (   ) 3.7 เป็ดเน้ือ    ฟาร์มบริษทั            ฟาร์มประกนั     ฟาร์มอิสระ ระบุเอเยน่ต.์.......... 

 (   ) 3.8 อ่ืนๆ....................................................................................................................................... 

4. ฟาร์มเล้ียงสัตวแ์ห่งน้ี      (   ) เคย          (   )  ไม่เคย   ไดรั้บการรับรองมาตรฐานฟาร์ม  

5. แหล่งท่ีมาของสัตว ์

 (   ) ผลิตเอง                                (   )  ซ้ือจากบริษทั……………………………………………………… 

 (   ) ซ้ือจากตลาดนดั                    (   )  อ่ืนๆ………………………………………………………………..  

6. จาํนวนสตัวท์ั้งหมด 

(   ) 6.1 โคนม…………………..ตวั     
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            (   ) 6.2 สุกร……… ….ตวั พอ่พนัธ์ุ……...... ตวั  แม่พนัธ์ุ…….......ตวั  กาํลงัผลิตสุกรขนุ……….....ตวั/ปี  

      ส่งโรงฆ่าท่ี………………………. จาํนวน ………………….ตวั 

       ส่งโรงฆ่าท่ี………………………. จาํนวน ………………….ตวั 

        ส่งโรงฆ่าท่ี………………………..จาํนวน ………………….ตวั 

(   ) 6.3 ไก่เน้ือ…………………..ตวั   ส่งโรงฆ่าบริษทั………………… …...... …………………............. 

 (   ) 6.4 ไก่พนัธ์ุ………………... ตวั 

 (   ) 6.5 ไก่ไข่…………………....ตวั 

 (   ) 6.6 เป็ดพนัธ์ุ………………..ตวั 

            (   ) 6.7 เป็ดเน้ือ……………….. .ตวั   ส่งโรงฆ่าบริษทั……………… …...... …………………................. 

(   ) 6.8 อ่ืน ๆ ………………………………………………………………………………………………... 

7. ชนิดพนัธ์ุสตัว…์…………………………………………………………………………………………………….. 

8. ท่ีตั้งของฟาร์ม  อยูห่่างจากส่ิงต่อไปน้ี    

8.1  ถนนสายหลกั……………....…………….ก.ม.  8.4  แหล่งชุมชน………………………………ก.ม. 

8.2  ตลาดนดัคา้สตัว…์.…………......……….ก.ม.  8.5  แหล่งนํ้าสาธารณะ……….......................ก.ม. 

            8.3  โรงฆ่าสตัว…์.……………….......………..ก.ม.  8.6  อ่ืนๆ……………………………....................... 

9. พื้นท่ีของฟาร์ม…………………….. ......ไร่…………………………...งาน………..……………………ตารางวา 

10. ร้ัว    (   )   มี  ( ระบุ ) ……………………………………………………… 

              (   )  ไม่มี 

11. จาํนวนอาคารสาํนกังาน……………………...........หลงั  บา้นพกั……………………......หลงั 

12. จาํนวนโรงเรือน………………………..……… .......หลงั 

      ขนาดของโรงเรือนแต่ละหลงั (กวา้ง x ยาว x สูง) ………………………………………..………...............เมตร 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….... 

13. ลกัษณะของโรงเรือน     

13.1 ระบบโรงเรือน      เปิด                  ปิด 

              เลา้บนพื้นดิน   เลา้ลอยนํ้า   เลา้ลอยบก  

13.2 หลงัคา………………………………………………………………………………………………….. 

13.3 พื้น………………………………………………………………………………………….................. 

14.  คอกกกัสัตวก่์อนนาํเขา้ฟาร์มเล้ียงสัตว ์

       (   )  ไม่มี       (   )  มี  ขนาด ( กวา้ง / ยาว / สูง )……………………… เมตร จาํนวน……………….........หลงั 
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15. คอกหรือบริเวณสาํหรับกกัสัตวท่ี์ป่วยในระหวา่งการกกัหรือการเล้ียง 

      (   )  ไม่มี         (   )  มี  ขนาด ( กวา้ง / ยาว / สูง )……………………....เมตร จาํนวน………………….....หลงั 

16. ท่ีข้ึนลงสัตว ์

       (   )  ไม่มี       (   )  มี   (ระบุวสัดุท่ีใช)้…………………………………………………………………………… 

17. ซองบงัคบัสัตว ์

       (   ) ไม่มี       (   )  มี    จาํนวน……………………………………. ซอง 

18. แหล่งนํ้าสาํหรับใชใ้นฟาร์มเล้ียงสัตว ์

      (   ) นํ้าประปา                            (   ) นํ้าบาดาล                               (   ) นํ้าบ่อ    

      (   ) นํ้าคลอง/แม่นํ้า                 (   ) อ่ืนๆ……………………………………………………………………… 

19. อาหารสัตว ์

      (   ) สาํเร็จรูปของบริษทั……………………………………………………………………................................ 

      (   ) ผสมเอง 

      (   ) อ่ืน ๆ  (ระบุ)………………………………………………………………………………………………….. 

20. คนงานภายในฟาร์ม  มีจาํนวน………………คน 

      (   )  มีบา้นพกัอาศยัภายในฟาร์ม        (   )   เชา้ไป-เยน็กลบั 

21. ช่ือสัตวแพทยผ์ูค้วบคุมฟาร์ม …………………………………… .. ……………………………………............ 

      เลขท่ี………หมู่………… ตาํบล  …………………… อาํเภอ……… …………….จงัหวดั.............................. 

      โทรศพัท.์....................................... โทรศพัทมื์อถือ......................................... โทรสาร................................ 

       (   ) ใบอนุญาตสตัวแพทยผ์ูค้วบคุมฟาร์ม เลขท่ี………………………… วนัหมดอายุ.................................... 

22. ช่ือสัตวบาลประจาํฟาร์ม…. ……………………………………………………………………………………… 

      เลขท่ี………หมู่………… ตาํบล  …………………… อาํเภอ……… …………….จงัหวดั.............................. 

      โทรศพัท.์....................................... โทรศพัทมื์อถือ......................................... โทรสาร................................ 

 23. ระบบการควบคุมการเขา้ - ออกของบุคคล  ยานพาหนะ 

      23.1 บ่อนํ้ายาฆ่าเช้ือโรคทางเขา้ฟาร์ม                     มี           ไม่มี 

      23.2 โรงพน่นํ้ายาฆ่าเช้ือโรค                             มี            ไม่มี 

      23.3 การบนัทึกช่ือบุคคล ยานพาหนะ              มี            ไม่มี 

24.  การทาํวคัซีน ( ระบุช่ือวคัซีนป้องกนัโรค )  

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



 103 

 

25. สภาวะของโรคระบาดสัตวใ์นรัศมี  10  กิโลเมตร รอบฟาร์มเล้ียงสัตว ์

  25.1 ระยะ 6 เดือนท่ีแลว้    พบโรค…………………………………………………………………………..    

      25.2 ระยะ 1 ปีท่ีแลว้       พบโรค………………………………………………………………………….. 

     25.3 ระยะ 3 ปีท่ีแลว้      พบโรค………………………………………………………………………….. 

      25.4 ระยะ 5 ปีท่ีแลว้      พบโรค………………………………………………………………………….. 

 26. ระบบการกาํจดัของเสีย 

      (   )   26.1  มีบ่อพกันํ้าเสีย 

      (    )  26.2  มีบ่อบาํบดันํ้าเสียจาํนวน……..บ่อ  ขนาดกวา้ง………เมตร ยาว……...เมตร  ลึก……....เมตร 

      (    )  26.3  มีระบบระบายของเสีย   และส่ิงปฏิกลูจากโรงเรือนเล้ียงสตัว ์ 

      (    )  26.4  การกาํจดัซาก          เตาเผาซาก       ท่ีฝังซาก 

      (    )  26.5  มีการทาํความสะอาดโรงเรือนสมํ่าเสมอทุก………........วนั 

27. ระบบการทาํทะเบียนประวติัสัตว ์     (   )  มี                     (   )  ไม่มี 

28. การทาํเคร่ืองหมายท่ีตวัสตัว ์            (   )  มี                     (   )  ไม่มี 

       

                                                      ลงช่ือ……………………………...... 

                                                                                                              (……………………………..) 

          ผูย้ื่นคาํขอ 

                                                                                                         ………….../………………./………    

                           ลงช่ือ………………………........... 

                                                                                                              (……………………………..) 

          ผูรั้บคาํขอ 

               ………….../………………./…………                                                                                                                        

หลกัฐานประกอบการยืน่คําขอ 

1. สาํเนาบตัรประชาชนของผูย้ืน่คาํขอ 1 ฉบบั 

2. สาํเนาทะเบียนบา้น 1 ฉบบั 

3. แผนท่ีท่ีตั้งฟาร์มเล้ียงสัตว ์1 ฉบบั 

4. แผนผงัแสดงท่ีตั้งของโรงเรือนและส่ิงก่อสร้าง 1 ฉบบั 

5. รูปถ่ายแสดงสภาพภายในฟาร์มเล้ียงสัตว ์รวมทั้งส่ิงก่อสร้าง เช่น ร้ัว โรงพน่นํ้ายาฆ่าเช้ือโรค บ่อนํ้ายาฆ่าเช้ือโรค   

สถานท่ีเก็บอาหาร ยาสัตว ์คอกสัตว ์สาํนกังาน ท่ีพกัอาศยั  และระบบบาํบดันํ้าเสีย เป็นตน้ 

6. ในกรณีขอต่ออายกุารรับรองตอ้งแนบใบรับรองมาตรฐานฟาร์มฉบบัท่ีหมดอาย ุ  
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ภาคผนวก ซ 

แบบขอรับความช่วยเหลอืเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ ด้านปศุสัตว์ 
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แบบขอรับความช่วยเหลอืเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาต ิด้านปศุสัตว์ 

1. ชนดิภยั 

 ฝนทิ้งช่วง   ภยัแลง้  อุทกภยั       วาตภยั   พายลุกูเห็บ    อคัคีภยั  โรคระบาดสัตว ์   ภยัอ่ืนๆ (ระบุ).................. 

ช่ือภัย............................................................................................................................................................................................................... 

ช่วงการเกดิภยั ตั้งแต่วนัท่ี................เดือน...........................พ.ศ.......................ถึงวนัท่ี..............เดือน...........................พ.ศ........................... 

2.    ข้อมูลเกษตรกรผู้ทีไ่ด้รับความเสียหาย 

 

2.1 ช่ือ  นาย       นาง  นางสาว ...............................................นามสกุล...................................................................................... 

2.2 เลขบตัรประจาํตวัประชาชน   ---- 

2.3 ท่ีอยูปั่จจุบนั    บา้นเลขท่ี…........... หมู่ท่ี...............ตาํบล...............อาํเภอ......................จงัหวดั........................ 

2.4 ท่ีอยูต่ามบตัรประจาํตวัประชาชน  บา้นเลขท่ี…........... หมู่ท่ี...............ตาํบล...............อาํเภอ......................จงัหวดั........................ 

2.5 เลขท่ีบญัชีเงินฝากธกส.  --- 

 

3. พืน้ทีท่าํกนิและความเสียหาย  

พืน้ท่ีทํากนิ การถือครอง 
การใช้พืน้ที่ 

ในปัจจุบัน 

ความเสียหาย 

ชนิดสัตว์/

แปลงหญ้า

เลีย้งสัตว์ 

อายุสัตว์ 

(เดอืน,ปี) 

จํานวนท่ี

เสียหาย 

(ตัว,ไร่) 

วงเงินท่ีจะ

ช่วยเหลอื 

(บาท) 

1.หมู่ท่ี............ต.................... 

อ.....................จ.................... 

พ้ืนที่ทาํกิน...............ไร่ 

(   ) เจา้ของทั้งหมด 

(   ) เช่าทั้งหมด 

(   ) เจา้ของ..... .....ไร่/

เช่า............ไร่ 

(   ) ใช ้

(   ) ไม่ใช ้

1. 

2. 

3. 

   

2. หมู่ท่ี............ต

.................... 

อ.....................จ.................... 

พ้ืนที่ทาํกิน...............ไร่ 

(   ) เจา้ของทั้งหมด 

(   )  เช่าทั้งหมด 

(   ) เจา้ของ..... .....ไร่/

เช่า.................ไร่ 

(   ) ใช ้

(   ) ไม่ใช ้

1. 

2. 

3. 

   

4. การขอรับความช่วยเหลอื 

  ขอรับความช่วยเหลอืเป็นเงินสด         ขอรับการช่วยเหลอืเป็นปัจจัยการผลติ 

ปัจจยัการผลิต (ระบุชนิด) 
จาํนวนท่ีช่วยเหลือ 

ช่วงเวลาท่ีตอ้งการ (เดือน/พ.ศ.) 
ตวั ไร่ 

................................................. 

………………………………. 

………………………………. 

   

 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มูลความเสียหายขา้งตน้เป็นความจริง  หากขอ้มูลเป็นเทจ็ ขา้พเจา้ยนิยอมใหด้าํเนินการตามกฎหมายทุกประการ 

ลงช่ือ………………………...…….. 

         (……………….....………….) 

วนัท่ี………เดือน……………พ.ศ.…………… 

     เกษตรกรผูไ้ดรั้บความเสียหาย 

กษ 01 

ขอรับการช่วยเหลือดา้นปศุสตัว ์

รับรองขอ้มูลความเสียหาย 

ลงช่ือ......................................................  

(..............................................................)  

ตาํแหน่ง    ผูใ้หญ่บา้น  กาํนนั  นายก อบต. 
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ภาคผนวก ฌ 

แบบใบลา 
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แบบใบลาพกัผ่อน 

        เขียนท่ี      

     วนัท่ี       เดือน    พ.ศ.    

เร่ือง  ขอลาพกัผอ่น 

เรียน     

  ขา้พเจา้      ตาํแหน่ง     

สงักดั              

มีวนัเวลาพกัผอ่นสะสม  วนัทาํการ มีสิทธ์ิลาพกัผอ่นประจาํปีน้ีอีก 10 วนัทาํการ รวมเป็น      วนัทาํการ 

ขอลาพกัผอ่นตั้งแต่วนัท่ี        ถึงวนัท่ี    มีกาํหนด   วนั 

ในระหวา่งลาจะติดต่อขา้พเจา้ไดท่ี้          

              
 

สถิติการลาในปีงบประมาณน้ี 

ลามาแลว้ 

(วนัทาํการ) 

ลาคร้ังน้ี 

(วนัทาํการ) 

รวมเป็น 

(วนัทาํการ) 

   

 

(ลงช่ือ)      ผูต้รวจสอบ 

ตาํแหน่ง      ความเห็นผูบ้งัคบับญัชา 

วนัท่ี  /  /         

             
 

       (ลงช่ือ)       

       ตาํแหน่ง     

       วนัท่ี  /  /  
 

     คาํสั่ง  (    )  อนุญาต  (    )  ไม่อนุญาต 

             

             
 

       (ลงช่ือ)       

       (    ) 

       ตาํแหน่ง     

       วนัท่ี  /  /  

        ขอแสดงความนบัถือ 

 

(ลงช่ือ)       

 (    ) 
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ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากจิส่วนตัว 
 

                         เขียนท่ี…………………………………… 
                                                                               

                                                                 วนัท่ี…………เดือน………………..พ.ศ……………….. 
 

เร่ือง  …………………………………… 
 

เรียน…………………………………….. 
 

     ขา้พเจา้……………………………………….ตาํแหน่ง……………………………………… 

สงักดั………………………………………………………………………………………………………. 

 ป่วย 

           ขอลา       กิจส่วนตวั เน่ืองจาก 

 คลอดบุตร 

ตั้งแต่วนัท่ี……………………………...ถึงวนัท่ี………………………………..มีกาํหนด……..…..วนั  

ขา้พเจา้ไดล้า        ป่วย            กิจส่วนตวั          คลอดบุตร     คร้ังสุดทา้ยตั้งแต่  

วนัท่ี……………..…………………....ถึงวนัท่ี………..…………………………..มีกาํหนด……..…..วนั  

ในระหวา่งลาจะติดต่อขา้พเจา้ไดท่ี้……………………………………………………………………….. 

……...…………………………………………………………………………………………………….. 

                    สถิติการลาในปีงบประมาณนี้                         ขอแสดงความนบัถือ 

ประเภทลา ลามาแลว้ ลาคร้ังน้ี รวมเป็น  

(ลงช่ือ)………………………….. 

(…………..……………………..) 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 

ป่วย    

กิจส่วนตวั    

คลอดบุตร    

                            …………………………………………………. 

(ลงช่ือ)………………………ผูต้รวจสอบ                           (ลงช่ือ)………………………………… 

(ตาํแหน่ง)……………………….               (ตาํแหน่ง)………………………………… 

           วนัท่ี……/…....…/…….         วนัท่ี………/…………/………  

        คําส่ัง 

                                  อนุญาต           ไม่อนุญาต 

                                                                              …………………………………………………        

                                                                                       (ลงช่ือ)…………………………………   

                                              (ตาํแหน่ง)……………………………………. 

          วนัท่ี………/…………/……… 
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ภาคผนวก ญ 

แบบเบิกเงินสวสัดิการเกีย่วกบัการรักษาพยาบาล 
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ภาคผนวก ฎ 

แบบเบิกเงินสวสัดิการเกีย่วกบัการศึกษาบุตร 
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ภาคผนวก ฏ 

แบบคําขอรับเงินค่าเช่าบ้าน 
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แบบขอรับเงนิค่าเช่าบ้าน    (แบบ 6005)         เลขท่ี............... 

ส่วนที่ 1.  การขอรับค่าเช่าบ้าน 

 

เขียนท่ี ................................ .................................... 

วนัท่ี ................. เดอืน ..................................... พ.ศ. ................. 

 

1. ข้าพเจ้า .................................................................. ตําแหนง่...................................................................... ............................. 

ขอยื่นคําขอรับเงินคา่เช่าบ้านตอ่ ................................................... .................................................... .............................. (ผู้อนมุตัิ)   

2. ข้าพเจ้า  เร่ิมรับราชการและปฏิบตังิานครัง้แรก  กลบัเข้ารับราชการและปฏิบตังิานใหม ่ในตาํแหนง่...................................... 

ตาํบล/แขวง ......................... อําเภอ/เขต ...................................จงัหวดั ............................... ...... เงินเดือน ............................บาท 

เมื่อวนัท่ี .............. เดอืน .................................. พ.ศ. ................... 

3. บดันี ้   จงัหวดั  กรม    กระทรวง ได้มีคําสัง่ให้ข้าพเจ้ารับราชการประจําตําแหนง่............................................... ............       

เงินเดอืน .......................................... .. บาท ท้องท่ี  ตําบล/แขวง ................................ ............. อําเภอ/เขต ............................... .... 

จงัหวดั............................. .................โดยได้รายงานตวัเมื่อวนัท่ี ................. เดอืน ............................................ พ.ศ.....................          

4. ข้าพเจ้าได้   เชา่บ้านเพ่ืออยูอ่าศยั   เชา่ซือ้บ้านเพ่ืออยูอ่าศยั 

บ้านเลขท่ี .................................. ซอย ............................................ถนน .................................. .................................................  

ตาํบล/แขวง ...................... .................. อําเภอ/เขต ...................................... .............. จงัหวดั ................................................... 

ตัง้แตว่นัท่ี ................ เดอืน .................................... พ.ศ. .................. ถึงวนัท่ี ................. เดอืน .....................................พ.ศ. 

.................. 

ตามสญัญาเชา่/ สญัญาเช่าซือ้   ลงวนัท่ี ..................... เดอืน .......................................... ........ พ.ศ. .............................. 

ช่ือเจ้าของบ้านเช่า / ผู้ให้เช่าช่วง / ผู้ให้เช่าซือ้ .............................................................................. ................................................  

เลขประจําตวัผู้ เสยีภาษีอากร                                                             

เลขประจําตวัประชาชน                

 บ้านเลขท่ี ...................................  ซอย........................................................ ...ถนน ............................... ...................................                                                                                                                            

 ตาํบล/แขวง ........................... .............. อําเภอ/เขต ................................................. จงัหวดั ................................ ................... 

โทรศพัท์ ............................. ในอตัราเดอืนละ .......................... ........... บาท  (................................................................) 

5. ข้าพเจ้าได้   กู้ยืมเงินเพ่ือเช่าบ้าน   กู้ยืมเงินเพ่ือปลกูสร้างบ้าน 

บ้านเลขท่ี .................................  ซอย ............................... ........ ถนน ........................................ตาํบล/แขวง............................. 

อําเภอ/เขต ........................................ จงัหวดั ....................................  

       5.1 ช่ือผู้ให้กู้ .................................................................................. (สาขา).........................................................................  

ตัง้อยูท่ี่ ..........................ซอย................................  ถนน ................................... ....... ตาํบล/แขวง............................................. .. 

อําเภอ/เขต ....................................................จงัหวดั ...................................................โทรศพัท์ .................................... ........... 

จํานวน ......................................................... บาท (................................................................................................................)    

ชําระเงินกู้ เดอืนละ ..................... บาท (........................................)  ตัง้แตว่นัท่ี ......... เดือน ........................ ....... พ.ศ. ................ 

ถงึวนัท่ี............เดอืน............................พ.ศ...............ตามสญัญากู้ยมืเงิน ฉบบัลงวนัท่ี............เดอืน...........................พ.ศ............ 
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-2- 
       

5.2 ช่ือผู้ขาย/ผู้ รับจ้างปลกูสร้างบ้าน................................ ............................................................ ..............................................  

เลขประจําตวัผู้ เสยีภาษีอากร                                                              

เลขประจําตวัผู้ เสยีภาษีอากร                

 บ้านเลขท่ี............................ซอย...................................ถนน............................................. อําเภอ/เขต............................... ......

จงัหวดั............................ตามสญัญาซือ้ขาย/สญัญาจ้าง ฉบบัลงวนัท่ี...............เดอืน.......................................พ.ศ.................... 

              ข้าพเจ้าจึงขออนญุาตเบิกคา่เช่าบ้านตามสทิธิที่พึงจะได้รับตามพระราชกฤษฎีกาคา่เช่าบ้านข้าราชการตัง้แตว่นัที.่..............

เดอืน.............................................พ.ศ.....................เป็นต้นไป    และขอรับวา่ข้าพเจ้ามีสทิธิได้รับคา่เช่าบ้านตามพระราชกฤษฎีกา

คา่เช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547 ทกุประการ 

 

                                                        (ลงช่ือ).......................................................................... ................ 

                                                                (......................................................................................)  

 

 

ส่วนที่ 2 การรับรอง 

           ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเอกสารตา่งๆแล้วเห็นวา่ ข้าราชการผูนี้ม้ีสทิธิได้รับคา่เช่าบ้านตามพระราชกฤษฎีกาคา่เช่าบ้านข้าราชการ 

พ.ศ.2547 

 

(ลงช่ือ)........................................................................................  

            (...................................................................... ............) 

ตําแหนง่.....................................................................................  

           วนัท่ี............เดอืน...................................พ.ศ................... 

  

ส่วนที่ 3 การอนุมัติ 

           อนมุตัิให้เบิกคา่เช่าบ้านได้ตามสทิธิ 

                      ตัง้แตว่นัท่ี...................เดอืน................................................ พ.ศ............................  

 

                                                                                     (ลงช่ือ)........................................................................................  

                                                                                                 (............................................................................ ......) 

                                                                                                 ตําแหนง่......................................................................  

                                                                                                 วนัท่ี............เดอืน...................................พ.ศ................... 
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แบบรายงานการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้าน 

 

 

๑.  ช่ือ - สกุล ........................................................................ ตาํแหน่ง ............................................................. 

สงักดั ................................................................................................... 

 

๒.   ไดเ้ช่าบา้น      เช่าซ้ือบา้น     เลขท่ี ............................. ซอย ............................................................ 

ถนน .............................. ตาํบล/แขวง ............................................. อาํเภอ/เขต ............................................... 

จงัหวดั ................................... ตามสัญญาลงวนัท่ี ............... เดือน ...................................... พ.ศ. ................... 

ค่าเช่าบา้นหรือค่าเช่าซ้ือบา้นเดือนละ ................................. บาท (..............................................................) 

 

๓.  การกูย้มืเงินเพือ่ชาํระราคาบา้น            ซ้ือ            จา้งปลูกสร้างบา้น 

บา้นเลขท่ี ........................... ซอย ................................................ ถนน ............................................................ 

ตาํบล/แขวง .................................. อาํเภอ/เขต .......................................... จงัหวดั............................................ 

 

   ทาํสญัญาเงินกูก้บั .........................................................................................................................  

จาํนวน .................................... บาท (...............................................................................................................)  

ชาํระเงินกูเ้ดือนละ ..................................... บาท (............................................................................................) 

ตามสัญญาลงวนัท่ี ................. เดือน .............................................. พ.ศ. .................................. 

 

   ทาํสญัญาซ้ือบา้น     สัญญาจา้งปลูกสร้างบา้น 

กบั ..................................................................................................................................................................... 

ราคา .......................................... บาท (............................................................................................................) 

 

 บา้นตั้งอยูบ่นท่ีดิน       โฉนดท่ีดิน      เอกสารสิทธิอ่ืน  (ระบุ) ................................................. 

เลขท่ี ............................ เลขท่ีดิน ...................................................  ตาํบล ....................................................... 

อาํเภอ ..................................................... จงัหวดั ...................................................... 

เป็นกรรมสิทธ์ิของ ............................................................................................................................................ 
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การรับรองขอคณะกรรมการ 

 

ไดรั้บตรวจสอบขอ้เทจ็จริงแลว้   ขอรับรองวา่ .................................................................................. 

........................................................................................................................................................................... 

..............................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

 

     (ลงช่ือ) ......................................................................... กรรมการ 

      (.....................................................................) 

 

     (ลงช่ือ) ......................................................................... กรรมการ 

      (.....................................................................) 

 

     (ลงช่ือ) ........................................................................ กรรมการ 

                                                                                 (......................................................................)  

     วนัท่ี ............................................................................. 

 

 

 หมายเหตุ        คณะกรรมการควรตรวจสอบขอ้เทจ็จริงในแนวทางดงัต่อไปน้ี   เพื่อสรุปความเห็นต่อ 

            ผูอ้นุมติัการเบิกค่าเช่าบา้น 

๑. บุคคลท่ีทาํนิติกรรมต่าง ๆ มีตวัคนหรือไม่ 

๒. สาํหรับกรณีบา้นเช่าตอ้งตรวจสอบใหท้ราบวา่เป็นกรรมสิทธ์ิของใคร  ในกรณีท่ีผูใ้หเ้ช่าไม่

ใชเ้จา้ของบา้น  ตอ้งตรวจสอบสัญญาเช่าจากเจา้ของบา้นดว้ย  

๓. สภาพของบา้นเหมาะสมกบัราคาเช่า   เช่าซ้ือ  หรือราคาซ้ือขาย  หรือไม่ 

๔. ขนาดบา้นเหมาะสมกบัจาํนวนคนในครอบครัวท่ีอาศยัร่วมกนัอยูจ่ริง  เพียงใด  

๕. ในกรณีท่ีเช่าบา้น  จะตอ้งตรวจสอบวา่มีความจาํเป็นตอ้งเช่าจริงหรือไม่  

๖. ตรวจสอบการเขา้พกัอาศยัอยูจ่ริงในบา้น  ตั้งแต่เม่ือใด  

๗. อ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควร 
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หนังสือรับรองของเจ้าของบ้าน 
 

                               เขียนท่ี……………………………………………… 
 

                   วนัท่ี…………………………………………………………. 
 

ตามท่ี……………………………………………ตาํแหน่ง…………………………………..สาํนกังาน………………………    

ไดเ้ช่าบา้นเลขท่ี…………..หมู่ท่ี…………….ตาํบล…………………………ถนน…………………………อาํเภอ……………………….

จงัหวดั…………………………….……ในอตัราเดือนละ………………………บาท (……………………………………….) และขา้พเจา้  

นาย/นาง/นางสาว………………………………………….อยูบ่า้นเลขท่ี……………….หมู่ท่ี…………..ตาํบล…………………………..

อาํเภอ………………………….จงัหวดั…………………………….เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากร………………………ซ่ึงเป็นเจา้ของบา้น

หลงัดงักล่าว  ขอรับรองวา่………………………………………..ไดเ้ช่าบา้นเลขท่ี……………หมู่ท่ี………….ตาํบล……………………..     

อาํเภอ…………………………….จงัหวดั………………………….เพ่ืออยูอ่าศยัจริง     ตั้งแต่วนัท่ี……………………………………… 

 

 

     (ลงช่ือ)                เจา้ของบา้นผูใ้หเ้ช่า 

         (……………………………………) 
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ภาคผนวก ฐ 

แบบคําขอเบกิเงินค่าเช่าบ้าน 
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แบบขอเบกิเงนิค่าเช่าบ้าน     (แบบ ๖๐๐๖) 

          ๑.  การขอเบิกและการรับรอง 
         

         ขา้พเจา้ .............................................. ........... ตาํแหน่ง ............................. ...............สงักดั ..........................................................  

         ๑.  ขอยืน่เบิกเงินค่าเช่าบา้น  ดงัน้ี 

              ๑.๑  ขา้พเจา้ไดจ่้ายเงิน            ค่าเช่าบา้น         ค่าเช่าซ้ือ        ค่าผอ่นชาํระเงินกู ้

ใหแ้ก่ ............................................................................................. ประจาํเดือน .................................................................................... ... 

ตามใบเสร็จรับเงิน .............. ฉบบั เป็นจาํนวน ...................................... บาท  (......................................................................................)  

              ๑.๒  ขา้พเจา้ไดรั้บเงินเดือน  เดือนละ  .................................. บาท   (......................................................................................)  

มีสิทธ์ิไดรั้บค่าเช่าบา้นตามท่ีไดรั้บอนุมติัในแบบขอรับค่าเช่าบา้น (แบบ ๖๐๐๕) เลขท่ี ............................................................ ............. 

ไม่เกินเดือนละ ................................................... บาท  (..........................................................................................................................)  

              ๑.๓  ขา้พเจา้ขอเบิกเงินค่าเช่าบา้นประจาํเดือน  ........................................................................................................................  

รวม ................ เดือน   เป็นเงิน ........................................ บาท (.................................... ..........................................................................)  

              ๑.๔  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความท่ีใหไ้วข้า้งตน้เป็นความจริงทุกประการ  และขา้พเจา้มีสิทธิไดรั้บเงินค่าเช่าบา้นตาม 

พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบา้นขา้ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  และไดด้าํเนินการถูกตอ้งตามระเบียบทุกประการแลว้ 

                                                                                                                    (ลงช่ือ) .................................................................... ผูข้อเบิก 

                                                                                                                                 (..................................................................)  

                                                                                                                    ตาํแหน่ง ....................................................................  

                                                                                                                    วนัท่ี ........... เดือน .................................... พ.ศ. .................                  

          ๒.  การอนุมตั ิ
       

       อนุมติัใหเ้บิกจ่ายเงินค่าเช่าบา้นไดต้ามสิทธิ 

                          ตั้งแต่วนัท่ี ........................... เดือน .................................................. พ.ศ. .......................................  

                                                                                                                    (ลงช่ือ) ................................................. ................... ผูอ้นุมติั 

                                                                                                                                 (..................................................................)  

                                                                                                                    ตาํแหน่ง ...................................................................  

                                                                                                                    วนัท่ี ........... เดือน .................................... พ.ศ. .................                  

           ๓.  การรับเงนิ 
           

           ไดรั้บเงินค่าเช่าบา้น  จาํนวน .......................................... บาท  (.............................................................. ........) ไวถู้กตอ้งแลว้ 

                                                                                                                   (ลงช่ือ) .............................................. ...................... ผูรั้บเบิก 

                                                                                                                                 (..................................................................)  

                                                                                                                   ตาํแหน่ง ....................................................................  

                                                                                                                   วนัท่ี ........... เดือน .................................... พ.ศ. ................. 

                                                                                                                   (ลงช่ือ) .................................................................... ผูจ่้ายเบิก 

                                                                                                                                 (................................................................. .) 

                                                                                                                   ตาํแหน่ง ....................................................................  

                                                                                                                   วนัท่ี ........... เดือน .................................... พ.ศ. .................                  
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ภาคผนวก ฑ 

แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
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สญัญาเงินยมืเลขท่ี (1) …...................................................... วนัท่ี .......................................................... ส่วนท่ี 1 

ช่ือผูย้มื.............................................................................. จาํนวนเงิน .......................................... บาท แบบ 8708 
 

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 

ท่ีทาํการ (2)  .................................................................... 

วนัท่ี (3) ............ เดือน ........................... พ.ศ. ................ 
 

เร่ือง     ขออนุมติัเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 
 

เรียน (4)     ปศุสตัวจ์งัหวดันครนายก 
 

 ตามคาํสั่ง/บนัทึก ท่ี (5) ...........................................  ลงวนัท่ี ....................................... ….ไดอ้นุมติัให้ 

ขา้พเจา้ (6) ........................................................ตาํแหน่ง ................................................ สังกดัสาํนกังานปศุสัตว ์

จงัหวดันครนายก  พร้อมดว้ย (7)  .............................................................................เดินทางไปปฏิบติัราชการ (8)  

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

โดยเดินทางจาก      บา้นพกั   สาํนกังาน    ประเทศไทย   วนัท่ี .............. เดือน............................... 

พ.ศ. ..............  เวลา  ................ น.   และกลบัถึง    บา้นพกั    สาํนกังาน   ประเทศไทย วนัท่ี .............   

เดือน ....................... พ.ศ. ............ เวลา ................. น.  รวมเวลาไปราชการคร้ังน้ี  ............ วนั  ............... ชัว่โมง 
 

 ขา้พเจา้ขอเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการสาํหรับ  ขา้พเจา้  คณะเดินทาง  ดงัน้ี  (10)                 

ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทางประเภท ................................................... .     จาํนวน   ............. วนั   รวม........................ บาท 

ค่าเช่าท่ีพกัประเภท..................................................................     จาํนวน  .............  วนั   รวม ....................... บาท 

ค่าพาหนะ ................................................................................    จาํนวน  .............  วนั   รวม ....................... บาท 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ...........................................................................    จาํนวน  ............. วนั   รวม ....................... บาท 

             รวมทั้งส้ิน ................................................  บาท 
 

จาํนวนเงิน (ตวัอกัษร) ............................................................................................................................... .............. 
 

 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่รายการท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นความจริงและหลกัฐานการจ่ายท่ีส่งมาดว้ย  

จาํนวน  .....................  (11)  ฉบบั   รวมทั้งจาํนวนเงินท่ีขอเบิกถูกตอ้งตามกฎหมายทุกประการ 

 

       ลงช่ือ ......................................................... ผูรั้บเงิน 

                 (......................................................) 

       ตาํแหน่ง..................................................... 
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ไดต้รวจสอบหลกัฐานการเบิกจ่ายเงินท่ีแนบถูกตอ้งแลว้ 

เห็นควรอนุมติัใหเ้บิกจ่าย 

 

ลงช่ือ (12) ................................................................... 

                  (................................................................) 

ตาํแหน่ง ..................................................................... 

วนัท่ี ............................................................................ 

อนุมติัใหจ่้ายได ้

 

 

ลงช่ือ (13) ............................................................... 

                 (.............................................................) 

ตาํแหน่ง ................................................................. 

วนัท่ี ....................................................................... 

 
 

ไดรั้บค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ (14)  ..................... บาท (............................................................) 

 ไวเ้ป็นการถูกตอ้งแลว้ 
 

 

ลงช่ือ (15) ................................................... ผูรั้บเงิน            ลงช่ือ (16) ................................................. ผูจ่้ายเงิน 

                 (.................................................)                                           (.............................. .................) 

ตาํแหน่ง .......................................................                        ตาํแหน่ง ..................................................... 

วนัท่ี .............................................................                         วนัท่ี ........................................................... 

จากเงินยมืตามสัญญาเลขท่ี ....................................................................... วนัท่ี .................................................... 
 

 

 หมายเหตุ (17) ............................................................ .............................................................................. 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................ 
 

 

คําช้ีแจง    1.  กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจดัทาํใบเบิกค่าใชจ่้ายฉบบัเดียวกนั  หากระยะเวลาในการเร่ิมตน้  

                      และส้ินสุดการเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกนัใหแ้สดงรายละเอียดของวนั เวลา ท่ีแตกต่างกนั 

                      ของบุคคลนั้นในช่องหมายเหตุ 

2.  กรณียืน่ขอเบิกค่าใชจ่้ายรายบุคคล  ใหผู้ข้อรับเงินเป็นผูล้งลายมือช่ือผูรั้บเงิน  และวนั เดือน  ปี  

     ท่ีรับเงิน  กรณีท่ีมีการยมืเงินใหร้ะบุวนัท่ีท่ีไดรั้บเงินยมืเลขท่ีสัญญายมืและวนัท่ีอนุมติั  เงินยมืดว้ย  

    3. กรณีทียืน่ขอเบิกค่าใชจ่้ายรวมเป็นหมู่คณะ  ผูข้อรับเงินมิตอ้งลงลายมือช่ือในช่องผูรั้บเงิน  ทั้งน้ีให้  

        ผูมี้สิทธิแต่ละคน  ลงลายมือช่ือผูรั้บเงินในหลกัฐานการจ่ายเงิน  (ส่วนท่ี  2)
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หลกัฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

ช่ือส่วนราชการ     สํานักงานปศุสัตว์จังหวดันครนายก   จังหวดันครนายก 

ประกอบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ                                           ลงวนัที่            เดือน                             พ.ศ.     

ลาํดบั 
ช่ือ (18) ตาํแหน่ง(19) 

ค่าใชจ่้าย 
รวม 

ลายมือช่ือ วนั เดือน ปี หมาย

เหต ุ(17) ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพกั ค่าพาหนะ ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ผูรั้บเงิน ท่ีรับเงิน 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

  รวมเงิน (25)           สญัญาเงินยมืเลขท่ี (24).........วนัท่ี............... 

 จาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน(ตวัอกัษร)  .................................................................................................  ลงช่ือ (27) ............................................. ผูจ่้ายเงิน 

                           (.........................................................) 

1. ค่าเบ้ียเล้ียงและค่าเช่าท่ีพกัใหร้ะบุอตัราวนัละและจาํนวนวนัท่ีขอเบิกของแต่ละบุคคลในช่องหมายเหต ุ ตาํแหน่ง......................................................................  

2. ใหผู้มี้สิทธิแต่ละคนเป็นผูล้งลายมือช่ือผูรั้บเงินและวนัเดือนปีท่ีไดรั้บเงินกรณีเป็นการรับจากเงินยมืใหร้ะบุวนัท่ีท่ีไดรั้บจากเงินยมื วนัท่ี.......................................................... ................... 

3. ผูจ่้ายเงินหมายถึง  ผูท่ี้ขอยมืเงินจากทางราชการ และจ่ายเงินยมืนั้นใหแ้ก่ผูเ้ดินทางแต่ละคน เป็นผูล้งลายมือช่ือผูจ่้ายเงิน     
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สําเนารายการขออนุญาตไปราชการ 

ข้าราชการสํานักงานปศุสัตว์จังหวดันครนายก 

ที่ ช่ือ เร่ืองราชการ สถานที ่ ยานพาหนะ วนัที่ ผู้ขอนุญาต ผู้อนุญาต 
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ภาคผนวก ฒ 

ประวตัิผู้จัดทาํ 
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ประวตัผู้ิจดัทํา 
 

ช่ือ – สกลุ  ชยัยทุธ  เหลืองบุศราคมั 

วนัเกดิ   15  กมุภาพนัธ์  2507   

ที่อยู่ปัจจุบนั    บา้นเลขท่ี 19/2 หมู่ท่ี 5 ตาํบลตน้โพธ์ิ อาํเภอเมือง จงัหวดัสิงห์บุรี 

บรรจุรับราชการ  4  ตลุาคม  2526 

การศึกษา   ประกาศนียบตัรวชิาสตัวแพทย ์ปีท่ีสาํเร็จการศึกษา 2526  

                                          โรงเรียนสตัวแพทย ์กรมปศุสตัว ์

                                       ปริญญาตรี สาขาส่งเสริมการเกษตรบณัฑิต (ส่งเสริมการเกษตร)  

                                       ปีท่ีสาํเร็จการศึกษา 2539  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมมาธิราช 

                                      ปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตรบณัฑิต (การจดัการผลิตสตัว)์  

                                       ปีท่ีสาํเร็จการศึกษา 2551  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมมาธิราช 

ตาํแหน่งปัจจุบัน  นกัจดัการงานทัว่ไปชาํนาญการ สาํนกังานปศุสตัวจ์งัหวดันครนายก 

ประสบการณ์การทาํงาน พ.ศ.2526 สตัวแพทย ์2 หน่วยปราบโรคท่ี 1 กองควบคุมโรคระบาด 

                                   พ.ศ.2528 สตัวแ์พทย2์ ฝ่ายป้องกนักาํจดัโรคสตัว ์สาํนกังานปศุสตัวเ์ขต 1  

                                                         พระนครศรีอยธุยา 

                                      พ.ศ.2529 สตัวแ์พทย3์ ฝ่ายป้องกนักาํจดัโรคสตัว ์สาํนกังานปศุสตัวเ์ขต 1  

                                                                พระนครศรีอยธุยา 

                                     พ.ศ.2530 สตัวแพทย ์3 สาํนกังานปศุสตัวอ์าํเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง 

พ.ศ.2532 สตัวแพทย ์4 สาํนกังานปศุสตัวอ์าํเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง 

พ.ศ.2535  ปศุสตัวอ์าํเภอ(เจา้หนา้ท่ีบริหารงานปศุสตัว ์5) สาํนกังานปศุสตัว ์

 อาํเภอฟากท่า จงัหวดัอุตรดิตถ ์

พ.ศ.2538  ปศุสตัวอ์าํเภอ(เจา้หนา้ท่ีบริหารงานปศุสตัว ์6) สาํนกังานปศุสตัว ์ 

  อาํเภอฟากท่า จงัหวดัอุตรดิตถ ์

พ.ศ.2539  ปศุสตัวอ์าํเภอ(เจา้หนา้ท่ีบริหารงานปศุสตัว ์6) สาํนกังานปศุสตัว ์

 อาํเภอสระโบสถ ์จงัหวดัลพบุรี 

พ.ศ.2541  ปศุสตัวอ์าํเภอ(เจา้หนา้ท่ีบริหารงานปศุสตัว ์7) สาํนกังานปศุสตัว ์

 อาํเภอค่ายบางระจนั จงัหวดัสิงห์บุรี 

พ.ศ.2545  เจา้หนา้ท่ีบริหารงานปศุสตัว ์7 หวัหนา้กลุ่มพฒันาคุณภาพสินคา้ 

 ปศุสตัว ์สาํนกังานปศุสตัวจ์งัหวดัสิงห์บุรี 
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พ.ศ.2549 เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 7 ฝ่ายบริหารทัว่ไป สาํนกังานปศุสตัว ์

   จงัหวดันครนายก 

พ.ศ.2551 นกัจดัการงานทัว่ไปชาํนาญการ ฝ่ายบริหารทัว่ไป สาํนกังานปศุสตัว์ 

 จงัหวดันครนายก 

โทรศัพท์  บา้น 0-3662-2043 

   มือถือ 08-6369-3907  
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