
 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ือง  กําหนดชื่อ  ประเภท  หรือชนิดของใบรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 

ตลอดจนหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขอใบรับรอง  การต่ออายุใบรับรอง 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหน่ึง  มาตรา  ๕๒  วรรคสอง  และมาตรา  ๕๕  วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  กําหนดชื่อ  
ประเภท  หรือชนิดของใบรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  ตลอดจนหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขในการขอใบรับรอง  การต่ออายุใบรับรอง  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“คณะกรรมการทบทวน”  หมายความว่า  คณะกรรมการทบทวนระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์ 
“ผู้ตรวจประเมิน”  หมายความว่า  ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ทําหน้าที่ตรวจประเมินระบบการประกัน

คุณภาพอาหารสัตว์ 
“คณะผู้ตรวจประเมิน”  หมายความว่า  คณะผู้ตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์ 
“ผู้อนุญาต”  หมายความว่า  อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

หมวด  ๑ 
ประเภทใบรับรอง 

 
 

ข้อ ๔ กําหนดใบรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ใบรับรองระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์  ดังนี้ 
 (ก) ใบรับรองระบบการจัดการด้านสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ  (GMP) 
 (ข) ใบรับรองระบบการจัดการด้านการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม  

(HACCP) 
(๒) ใบรับรองอื่นใดที่เก่ียวข้องกับอาหารสัตว์เพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร  ดังนี้ 
 (ก) หนังสือรับรองสุขภาพ  (Certificate  of  Health) 
 (ข) หนังสือรับรองการขายภายในประเทศ  (Certificate  of  Free  Sale) 



 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

หมวด  ๒ 
ใบรับรองระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์ 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การย่ืนคําขอใบรับรอง 

ระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์ 
 

 

ข้อ ๕ ผู้ผลิตอาหารสัตว์ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบรับรองระบบการจัดการด้านสุขลักษณะที่ดี  
ในสถานประกอบการ  (GMP)  หรือใบรับรองระบบการจัดการด้านการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤต 
ที่ต้องควบคุม  (HACCP)  แล้วแต่กรณี  ให้ย่ืนคําขอพร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในคําขอน้ัน 

ส่วนที่  ๒ 
คณะกรรมการทบทวน  และคณะผู้ตรวจประเมิน 

 
 

ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการทบทวนคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการทบทวนระบบ 
การประกันคุณภาพอาหารสัตว์”  ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน  และกรรมการไม่น้อยกว่าห้าคน  
ซึ่งแต่งตั้งโดยผู้อนุญาต   

ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการทบทวนมีอํานาจหน้าที่  พิจารณาผลการตรวจประเมินเพื่อให้ 
การรับรอง  หรือต่ออายุการรับรองระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์  เสนอความเห็นต่อผู้อนุญาต 

ข้อ ๘ การประชุมคณะกรรมการทบทวนต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง 
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการทบทวน  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม  หรือไม่อาจปฏิบัติ  
หน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหน่ึงในการ
ลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ ๙ ให้ มีคณะผู้ตรวจประเมินคณะหน่ึง  เ รียกว่า  “คณะผู้ตรวจประเมินระบบ 
การประกันคุณภาพอาหารสัตว์”  ประกอบด้วยหัวหน้าผู้ตรวจประเมินหนึ่งคน  และผู้ตรวจประเมิน 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งคน  ซึ่งแต่งตั้งโดยผู้อนุญาต   

ข้อ ๑๐ ให้คณะผู้ตรวจประเมินมีอํานาจหน้าที่  ตรวจประเมินเพื่อรับรองหรือต่ออายุการรับรอง  
และเสนอผลการตรวจประเมินให้คณะกรรมการทบทวนพิจารณา 



 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ส่วนที่  ๓ 
การออกใบรับรอง 

ระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์ 
 

 

ข้อ ๑๑ เม่ือได้รับคําขอพร้อมด้วยหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนตามข้อ  ๕  ให้คณะผู้ตรวจ
ประเมินดําเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการผลิตอาหารสัตว์ดังกล่าวภายในส่ีสิบห้าวันทําการ  
พร้อมแจ้งผลการตรวจประเมินให้ผู้ย่ืนคําขอรับทราบ  หากพบข้อบกพร่องผู้ย่ืนคําขอต้องดําเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จภายในหกเดือนนับแต่วันที่รับทราบผลการตรวจประเมิน  เม่ือดําเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องแล้วเสร็จให้ผู้ย่ืนคําขอจัดทํารายงานการแก้ไขข้อบกพร่องแจ้งคณะผู้ตรวจประเมินทราบ   

ข้อ ๑๒ ให้คณะผู้ตรวจประเมินรายงานผลการตรวจประเมิน  รวมทั้งรายงานการแก้ไขข้อบกพร่อง  
ต่อคณะกรรมการทบทวนเพื่อพิจารณาผลการตรวจประเมิน 

ข้อ ๑๓ เม่ือคณะกรรมการทบทวนได้รับผลการตรวจประเมินและรายงานการแก้ไขข้อบกพร่อง  
ตามข้อ  ๑๒  แล้ว  ให้คณะกรรมการทบทวนดําเนินการประชุมเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นต่อผู้อนุญาต
เพื่อพิจารณาออกใบรับรองระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์ภายในสี่สิบห้าวัน 

ในกรณีที่ผู้อนุญาตไม่ออกใบรับรองระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์  ให้มีหนังสือ 
พร้อมแสดงเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ให้ผู้ย่ืนคําขอทราบด้วย   

ข้อ ๑๔ ผู้ได้รับใบรับรองระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์จะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนด
ของระบบการประกันคุณภาพที่ขอรับรอง  และยินยอมให้คณะผู้ตรวจประเมิน  ตรวจติดตามอย่างน้อย 
ปีละหนึ่งคร้ัง  และแก้ไขข้อบกพร่องหรือการดําเนินการที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดที่มีผลกระทบ 
ต่อคุณภาพและความปลอดภัยภายในระยะเวลาที่คณะผู้ตรวจประเมินกําหนด  ทั้งนี้  ไม่เกินหกสิบวัน 
นับจากวันที่ตรวจติดตาม   

ส่วนที่  ๔ 
การต่ออายุใบรับรอง 

ระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์ 
 

 

ข้อ ๑๕ ผู้รับใบรับรองระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์  ผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุ
ใบรับรองระบบการจัดการด้านสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ  (GMP)  หรือใบรับรองระบบ 
การจัดการด้านการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม  (HACCP)  แล้วแต่กรณี  ให้ย่ืนคําขอ
ก่อนใบรับรองระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์เดิมสิ้นอายุไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  พร้อมด้วยหลักฐาน
ตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอน้ัน 

ข้อ ๑๖ การตรวจประเมิน  และการพิจารณาผลการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุใบรับรอง
ระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์ให้นําข้อ  ๑๑  ข้อ  ๑๒  และข้อ  ๑๓  มาใช้โดยอนุโลม   



 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๑๗ ใบรับรองระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์ฉบับต่ออายุ  ให้มีคําว่า  “ฉบับต่ออายุ”  
กํากับต่อท้ายหมายเลขรับรองด้วย 

ข้อ ๑๘ การพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบรับรองระบบการประกันคุณภาพ
อาหารสัตว์ต้องกระทําให้เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้อง 
และครบถ้วน   

ในกรณีที่ผู้อนุญาตไม่ต่ออายุใบรับรองระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์  ให้มีหนังสือ 
พร้อมแสดงเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ให้ผู้ย่ืนคําขอทราบด้วย 

หมวด  ๓ 
ใบรับรองอื่นใดที่เก่ียวข้องกับอาหารสัตว์ 

เพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร 
 

 

ส่วนที่  ๑ 
หนังสือรับรองสุขภาพ 

 
 

ข้อ ๑๙ ผู้ใดประสงค์จะขอหนังสือรับรองสุขภาพ  (Certificate  of  Health)  ให้ย่ืนคําขอ  
พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอ  โดยให้ย่ืนล่วงหน้าก่อนวันส่งออกไม่น้อยกว่าสามวันทําการ 

ข้อ ๒๐ ในกรณีขอให้รับรองอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ผู้ย่ืนคําขอต้องแนบหลักฐานประกอบ  
การขอรับรองเพิ่มเติม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ   
(๒) ใบรับรองระบบการจัดการด้านสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ  (GMP)  หรือใบรับรอง 

ระบบการจัดการด้านการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม  (HACCP)  ที่ออกให้โดยกรมปศุสัตว์  
หรือกรมประมง  หากไม่มีใบรับรองดังกล่าวต้องได้รับการตรวจสอบสถานประกอบการผลิตอาหารสัตว์  
กระบวนการผลิต  และคุณภาพอาหารสัตว์นั้น  โดยเจ้าหน้าที่ของผู้อนุญาต  แล้วแตก่รณี 

ข้อ ๒๑ ในกรณีขอให้รับรองอาหารสัตว์อื่นนอกเหนือจากอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ   
ต้องได้รับการตรวจสอบสถานประกอบการผลิตอาหารสัตว์  กระบวนการผลิตและคุณภาพอาหารสัตว์นั้น  
โดยเจ้าหน้าที่ของผู้อนุญาต  ผู้ย่ืนคําขอต้องแนบหลักฐานประกอบการขอรับรองเพิ่มเติม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) แผนภูมิกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ 
(๒) หนังสือรับรองสูตรอาหารสัตว์   
ข้อ ๒๒ เม่ือได้ รับคําขอพร้อมด้วยหลักฐานถูกต้อง  และครบถ้วนแล้ว  ให้ผู้อนุญาต 

ออกหนังสือรับรองสุขภาพ  (Certificate  of  Health)  ให้แก่ผู้ย่ืนคําขอภายในหกวันทําการ 



 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ส่วนที่  ๒ 
หนังสือรับรองการขายภายในประเทศ 
 

 

ข้อ ๒๓ ผู้ใดประสงค์จะขอหนังสือรับรองการขายภายในประเทศ  (Certificate  of  Free  Sale)  
ให้ย่ืนคําขอพร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอ  โดยยื่นล่วงหน้าก่อนวันส่งออกไม่น้อยกว่า 
สามวันทําการ 

ข้อ ๒๔ ในกรณีขอให้ออกหนังสือรับรองการขายภายในประเทศสําหรับอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  
ผู้ย่ืนคําขอต้องแนบหลักฐานประกอบการขอรับรองเพิ่มเติม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ   
(๒) ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  พร้อมฉลากภาษาไทย 
ข้อ ๒๕ ในกรณีขอให้ออกหนังสือรับรองการขายภายในประเทศสําหรับอาหารสัตว์อื่น

นอกจากอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ต้องได้รับการตรวจสอบสถานประกอบการผลิตอาหารสัตว์   
และกระบวนการผลิตอาหารสัตว์  และสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อทําการตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางห้องปฏิบัติการ 
โดยเจ้าหน้าที่ของผู้อนุญาต  ผู้ย่ืนคําขอต้องแนบหลักฐานประกอบการขอรับรองเพิ่มเติม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ใบแจ้งราคาสินค้า  (Invoice)  การขายสินค้าภายในประเทศ 
(๒) หนังสือรับรองสูตรอาหารสัตว์   
ข้อ ๒๖ เม่ือได้รับคําขอพร้อมด้วยหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว  ให้ผู้อนุญาตออก

หนังสือรับรองการขายภายในประเทศ  (Certificate  of  Free  Sale)  ให้แก่ผู้ย่ืนคําขอภายในหกวันทําการ 
หมวด  ๔ 

การย่ืนคําขอ 
 

 

ข้อ ๒๗ การย่ืนคําขอรับใบรับรองระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์  และคําขอต่ออายุ
ใบรับรองระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์  ให้ย่ืน  ณ  กรมปศุสัตว์  หรือหน่วยงานที่อธิบดีกรมปศุสัตว์
ประกาศกําหนด   

สําหรับอาหารสัตว์น้ํา  ให้ย่ืน  ณ  กรมปศุสัตว์  หรือหน่วยงานที่อธิบดีกรมปศุสัตว์ประกาศกําหนด  
หรือกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ํา  กรมประมง  หรือหน่วยงานที่อธิบดีกรมประมงประกาศกําหนด 

ข้อ ๒๘ การย่ืนคําขอหนังสือรับรองสุขภาพ  (Certificate  of  Health)  ให้ย่ืน  ณ  กรมปศุสัตว์  
หรือหน่วยงานที่อธิบดีกรมปศุสัตว์ประกาศกําหนด   

สําหรับอาหารสัตว์น้ํา  ให้ย่ืน  ณ  กรมปศุสัตว์  หรือหน่วยงานท่ีอธิบดีกรมปศุสัตว์ประกาศกําหนด  
หรือกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ํา  กรมประมง  หรือหน่วยงานที่อธิบดีกรมประมงประกาศกําหนด 

ข้อ ๒๙ การย่ืนคําขอหนังสือรับรองการขายภายในประเทศ  (Certificate  of  Free  Sale)  
ให้ย่ืน  ณ  กรมปศุสัตว์  หรือหน่วยงานที่อธิบดีกรมปศุสัตว์ประกาศกําหนด   



 หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

สําหรับอาหารสัตว์น้ํา  ให้ย่ืน  ณ  กรมปศุสัตว์  หรือหน่วยงานที่อธิบดีกรมปศุสัตว์ประกาศกําหนด  
หรือกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ํา  กรมประมง  หรือหน่วยงานที่อธิบดีกรมประมงประกาศกําหนด 

ข้อ ๓๐ การย่ืนคําขอตามข้อ  ๒๗  ข้อ  ๒๘  หรือข้อ  ๒๙  อาจยื่นผ่านระบบคอมพิวเตอร์
ของกรมปศุสัตว์หรือกรมประมง  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓๑ บรรดาคําขอ  ใบรับรอง  หรือหนังสือรับรอง  ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด 

หมวด  ๕ 
การเพิกถอนใบรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 

 
 

ข้อ ๓๒ ผู้อนุญาตมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบรับรองระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์ได้   
เม่ือปรากฏว่าผู้ได้รับใบรับรองระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ  ๑๔   

ข้อ ๓๓ ผู้อนุญาตมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบรับรองอื่นใดที่เก่ียวข้องกับอาหารสัตว์เพื่อการส่งออก
นอกราชอาณาจักรได้  เม่ือปรากฏว่า 

(๑) ผู้ ย่ืนคําขอแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จ  หรือจงใจปกปิดข้อมูลที่มีผลต่อความปลอดภัย 
ของอาหารสัตว์  หรือ 

(๒) ผลการตรวจติดตามอาหารสัตว์ที่ส่งออกพบการปนเป้ือนสารพิษตกค้างและเชื้อจุลินทรีย์  
หรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตรายต่อสัตว์  เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานหรือข้อกําหนดของประเทศคู่ค้า 

หมวด  ๖ 
การอุทธรณ์ 

 
 

ข้อ ๓๔ ในกรณีที่ผู้อนุญาตไม่ออกใบรับรองระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์หรือไม่อนุญาต
ให้ต่ออายุใบรับรองระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์  หรือถูกเพิกถอนใบรับรองตามกฎหมาย 
ว่าด้วยควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  ผู้ขอรับใบรับรองหรือผู้ขอต่ออายุใบรับรองหรือผู้ถูกเพิกถอนใบรับรอง   
มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อผู้อนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับหนังสือแจ้งการไม่ออกใบรับรอง
หรือการไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบรับรองหรือคําสั่งเพิกถอนใบรับรอง  ทั้งนี้  คําวินิจฉัยของผู้อนุญาตให้เป็นที่สุด 

หมวด  ๗ 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ข้อ ๓๕ ใบรับรองระบบการจัดการด้านสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ  (GMP)   
หรือใบรับรองระบบการจัดการด้านการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุม  (HACCP)  ที่ออกให้



 หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ  ให้ยังใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ  หากมีความประสงค์จะขอรับใบรับรองระบบ
การประกันคุณภาพอาหารสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ให้มาย่ืน
คําขอใหม่ตามประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 


