
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎกระทรวง 
วาดวยการดําเนินการสถานพยาบาล 

พ.ศ. ๒๕๔๕๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๒๔ วรรคสอง มาตรา ๒๘ วรรคสาม 

และมาตรา  ๓๐  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ .ศ .  ๒๕๔๑  อันเปน
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 
๒๙ ประกอบกับ มาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว 
ดังตอไปนี้ 
 

หมวด ๑ 
การขออนุญาตและการออกใบอนญุาต 

   
 

ขอ ๑  ผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล ใหย่ืนคําขอ
ตามแบบที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พรอมดวยเอกสาร
และหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบคําขอนั้น 

 
ขอ ๒  ผูใดที่ประสงคจะขอรับใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาลเปน

ใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาลแหงที่สอง ผูนั้นจะตองแสดงใหประจักษวาสามารถที่
ควบคุมดูแลสถานพยาบาลทั้งสองแหงไดโดยใกลชิด โดยจะตองแสดงวันเวลาที่ผูดําเนินการจะไป
ดูแลสถานพยาบาลทั้งสองแหง และตองแสดงที่ตั้งของสถานพยาบาลแหงแรกและระยะหางของ
สถานพยาบาลทั้งสองแหง 

 
ขอ ๓  ผูขอรับใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาลที่ไดปฏิบัติงานอื่นอยูแลว

ใหแจงวัน เวลาที่ปฏิบัติงานดังกลาวดวยในกรณีที่ปฏิบัติงานอื่นอยูแลว ตองมีเวลาที่ปฏิบัติงานใน
สถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืนในเวลาราชการไมนอยกวาส่ีสิบชั่วโมงตอสัปดาห 

 
ขอ ๔  การพิจารณาอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล ผูอนุญาตตองพิจารณา

วา วัน เวลาที่ผูย่ืนคําขอรับใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล จะตองไมซ้ําซอนกับวัน เวลา ที่
ผูนั้นไดรับอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาลอื่นไวแลว หรือตองไมซ้ําซอนกับวัน เวลาที่ผูนั้น
เปนผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลอื่น หรือไมซ้ําซอนกับวัน เวลา ที่ผูนั้นปฏิบัติงานในสวน
ราชการหรือหนวยงานอื่น 

 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๘๒ ก/หนา ๕๑/๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ  ๕   ใบอนุญาตใหดํ า เนินการสถานพยาบาล  ให เปนไปตามแบบที่
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใหผูรับอนุญาตแสดง
สําเนาใบอนุญาตนั้นไวในสมุดทะเบียนสถานพยาบาล 

 
ขอ ๖  การไดรับอนุญาตใหเปนผูดําเนินการสถานพยาบาล ตามขอ ๕ ไมเปนการ

ตัดอํานาจของผูรับอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาลในการที่จะเปลี่ยนตัวผูดําเนินการและ
ไมเปนการตัดสิทธิของผูดําเนินการที่ไมประสงคจะเปนผูดําเนินการ กอนใบอนุญาตใหดําเนินการ
สถานพยาบาลนั้นสิ้นอายุ 

 
ขอ ๗  ผูรับอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาลที่ประสงคจะเปลี่ยนตัว

ผูดําเนินการสถานพยาบาล หรือในกรณีที่ผูดําเนินการสถานพยาบาลไมประสงคจะเปน
ผูดําเนินการในสถานพยาบาลนั้นตอไป ใหแจงเปนหนังสือใหคูกรณีทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบ
หาวัน และใหผูรับอนุญาตจัดหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๕ ย่ืนคําขอและหลักฐานตาม
แบบที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พรอมแนบใบอนุญาต
ใหดําเนินการสถานพยาบาลเดิมคืนดวย 
 

หมวด ๒ 
การตออายุใบอนุญาต 

   
 

ขอ  ๘   ผูดํ า เนินการที่ประสงคจะขอตออา ยุใบอนุญาตใหดํ า เนินการ
สถานพยาบาลใหย่ืนคําขอตามแบบที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา พรอมดวยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไวในคําขอนั้นการอนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล ใหผูอนุญาตแสดงไวในรายการทายใบอนุญาตเดิมหรือ
ออกใบอนุญาตใหใหมโดยระบุเลขที่ใบอนุญาตเดิมพรอมบันทึกการการตออายุใบอนุญาต
ดังกลาวไวในสมุดทะเบียนสถานพยาบาล สําหรับใบอนุญาตเดิมที่หมดอายุแลวและไดมีการออก
ใบอนุญาตใหใหม ใหประทับตรายกเลิกการใชดวยอักษรสีแดง 
 

หมวด ๓ 
การขอออกใบแทนใบอนุญาต 

   
 

ขอ ๙  กรณีใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล สูญหายหรือถูกทําลายใน
สาระสําคัญ ใหผูดําเนินการแจงตอผูอนุญาตและยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตามแบบที่
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พรอมดวยเอกสารและ
หลักฐานตามที่ระบุไวในคําขอนั้นภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับทราบการสูญหายหรือถูก
ทําลายดังกลาว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การพิจารณาออกใบแทนใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล ใหผูอนุญาต
ออกใบอนุญาตใหมตามใบอนุญาตเดิมโดยใหกํากับคําวา “ใบแทน” ไวที่ดานหนาซาย และระบวุนั 
เดือน ป ที่ออกใบแทนใบอนุญาต พรอมทั้งบันทึกการออกใบแทนใบอนุญาตไวในสมุดทะเบียน
สถานพยาบาลดวย 
 

หมวด ๔ 
การแกไขเปลีย่นแปลงรายการอนุญาต 

   
 

ขอ ๑๐  ผูดําเนินการที่ประสงคจะแกไขเปลี่ยนแปลงรายการการที่ไดรับอนุญาต
ไวแลว ในกรณีดังกลาวตอไปนี้ ใหย่ืนคําขอตามแบบที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๑) การเปลี่ยนชื่อสถานพยาบาล 
(๒) การเปลี่ยนชื่อตัว ช่ือสกุล ของผูดําเนินการ 
(๓) การเปลี่ยนชื่อที่ตั้งสถานพยาบาล 
การอนุญาตใหแกไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาว ใหผูอนุญาตออกใบแทน

ใบอนุญาตใหใหมและใหบันทึกการเปลี่ยนแปลงไวในสมุดทะเบียนสถานพยาบาล สําหรับ
ใบอนุญาตเดิมใหประทับตรายกเลิกการใชดวยอักษรสีแดง 

การเปลี่ ยนชื่อที่ตั้ งสถานพยาบาล  ตาม  (๓) ผูดํ า เนินการไมตองเ สีย
คาธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงแกไขใบอนุญาต 

 
ขอ ๑๑  การยื่นคําขอตามกฎกระทรวงนี้ ในกรุงเทพมหานคร ใหย่ืน ณ กองการ

ประกอบโรคศิลปะ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข หรือสถานที่อ่ืนที่ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขประกาศกําหนดและสําหรับในจังหวัดอื่น ใหย่ืน ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่
สถานพยาบาลนั้นตั้งอยู 

การยื่นคําขอตามขอ ๙ และขอ ๑๐ หากไมสามารถมายื่นคําขอไดดวยตนเองให
ทําหนังสือมอบอํานาจใหผูอ่ืนมายื่นคําขอแทน และในการมายืนคําขอแทน ใหผูรับมอบอํานาจนํา
หลักฐานแสดงตนมาแสดงตอเจาหนาที่ผูรับคําขอดวย 
 
 

ใหไว ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
สุดารัตน  เกยุราพันธุ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๔ วรรคสอง 
มาตรา ๒๘ วรรคสามและมาตรา ๓๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 
บัญญัติใหการขอและการออกใบอนุญาต การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต และการขอ
และการออกใบแทนใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาลตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐาปนี/แกไข 
๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๕ 

A+B(C) 
 

ดลธี/ผูจดัทาํ 
๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 
รัศมวรรณวลัย/ตรวจ 

๓ มีนาคม ๒๕๕๒ 
 

 


