
  
กระบวนการปฎิบัติงาน 

 
1. การจัดทําแผนการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ� 
2. การจัดทําแผนการจัดหางบลงทุน 
3. การจัดทําแผนรับ - จ$ายเงินบํารุง 
4. การจัดเก็บรายได)ค$ารักษาพยาบาลตามสิทธิจ$ายตรงข)าราชการ และสิทธิ UC 
5. การจัดเก็บรายได)ค$ารักษาพยาบาลตามสิทธิเบิกต)นสังกัด องค�การบริหารส$วนท)องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ 
6.การควบคุม เก็บรักษา(บริหารคลังยาเวชภัณฑ� และวัสดุ) 
7. การจัดทําแผนการจัดซ้ือวัสดุประจําป=(วัสดุสํานักงาน เงินบํารุง) 

 
Flow Chart   

กระบวนการปฎิบัติงาน 
1. การจัดทําแผนการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ� 

1.1  จัดทําแผนการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ�ประจําป= 
1.2  สอบทานผลการดําเนินการตามแผนทุกไตรมาส 
1.3  ปรับปรุงแผนให)สอดคล)องกับการจัดซ้ือจริง 

2 การจัดทําแผนการจัดหางบลงทุน 
2.1  จัดทําแผนการจัดหางบลงทุนประจําป= 
2.2  ติดตามผล/แหล$งเงินท่ีอนุมัติ 
2.3  ดําเนินการปรับปรุงแผนให)สอดคล)องกับการได)รับจริง 

3 การจัดทําแผนรับ – จ$ายเงินบํารุง 
3.1  จัดทําแผนรับ – จ$ายเงินบํารุงประจําป= 
3.2  สอบทานผลการดําเนินการตามแผนรายเดือน/ไตรมาส 
3.3 ปรับปรุงแผนให)สอดคล)องกับการรับ -จ$ายจริง 

4. การจัดวางระบบควบคุมภายใน 
4.1 การควบคุมภายใน  
4.2 การตรวจสอบภายใน 

5. การจัดทําแผนรายรับ – รายจ$ายเงินบํารุง 
5.1  การจัดเก็บรายได)ค$ารักษาพยาบาล สิทธิ UC- ผู)ปCวยใน 
5.2  การจัดเก็บรายได)ค$ารักษาพยาบาล สิทธิจ$ายตรงกรมบัญชีกลางฯ 
5.3  รับแจ)งการจัดสรรเงิน UC การจัดเก็บรายได) UC (E Claim) OPD 

6. การปฏิบัติงานบริหารคลังเวชภัณฑ� 
6.1  การจัดทําแผนจัดซ้ือยาเงินบํารุง 
6.2  การควบคุม เก็บรักษา 
6.3 การปฏิบัติงานการเบิก-จ$าย  

7. การปฏิบัติงานบริหารคลังวัสดุ 
7.1  กระบวนการจัดทําแผนจัดซ้ือวัสดุเงินบํารุง 
7.2  การออกเอกสารซ้ือ 
7.3  การตรวจรับพัสดุ 
7.4  การจัดวัสดุเข)าคลังวัสดุ  เก็บรักษา/เบิกจ$าย 
7.5  การจัดการกรณีวัสดุหมด Stock 
7.6 การตรวจสอบพัสดุประจําป= 



 Flow Chart  การจัดวางระบบควบคุมภายใน หน!วยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี 

 
ผู-เก่ียวข-อง                                 กิจกรรม 

เกณฑ�ควบคุม 
คําอธิบาย 

 
 ผู)มีหน)าท่ีรับผิดชอบ
งานควบคุมภายใน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                

 
 

 
                  
 
 
                       
 
 
              
 
 
 
 
 
 
                    
                   
 
  
 
                                    
 
                             
                                                 
 
 
                   
 

ตัวช้ีวัดระดับจังหวัด 1. มี จนท.รับผิดชอบ   
ประสานงาน                 
2. มีคําส่ังแต$งต้ัง  
คณะ กก.ระดับจังหวัด  
และอําเภอ โดย นพ.สสจ. 
3. ประชุมติดตามการจัด
วางระบบควบคุมภายในทุก 
เดือน กวป.                             
4. ติดตามความก)าวหน)า 
การประเมินและปรับปรุง 
ระบบการควบคุมภายใน 
ทุกไตรมาส                   
5. รายงานความก)าวหน)า       
การประเมินและปรับปรุง 
ระบบการควบคุมภายใน 
ทุกไตรมาส                 
6. หน$วยรับตรวจ (รพศ.   
รพช/ สสจ.) ส$งแบบ  
รายงานให) สตง. ณ วันท่ี   
30 กย.ของทุกป=    รพศ. 
รพช และ สสอ ส$งให) สสจ.  
ภายใน  20 ตุลาคม ของ
ทุกป=                   

 
 
 
 
 
 
 

     นพ.สสจ.อุบลราชธาน ี

คณะ กก.ระดบัจงัหวดั

สสจ. (สสอ/สอ/รพ.สต.)  

 ตดิตามความกา้วหน้าทุก 3  เดอืน 

ประชุมตดิตาม        
ทุกเดอืน 

คณะ กก.ระดบัอําเภอ/คปสอ. 

  สรุปรายงาน นพ.สสจ.ทุกไตรมาส 

รายงานการควบคุมภายในให้
สตง./สป./ผวจ. ณ 30 กย. ของ
ทุกปี ภายใน 30 ธค.ของทุกปี 

รพศ. / รพช. 



 
การจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 

วัตถุประสงค2 
  เพ่ือให)ม่ันใจได)ว$าการดําเนินงานควบคุมภายในเปWนไปตามระเบียบสํานักงานตรวจเงินแผ$นดินว$าด)วย 
การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน และตามแนวทาง: การจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผล 
การควบคุมภายใน ของสํานักงานตรวจเงินแผ$นดิน 
 
ขอบเขตของกระบวนงาน 
  กระบวนงานการจัดทํารายงานการควบคุมภายในนี้ ครอบคลุมข้ันตอนต้ังแต$การระบุความเสี่ยงและ
ปYจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยง และการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน รวมถึงข้ันตอน
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
 
คําจํากัดความ 
  หน$วยรับตรวจ หมายถึง องค�กรหรือหน$วยงานท่ีเปWนหน$วยรับตรวจตามคํานิยามในระเบียบ
คณะกรรมการ ตรวจเงินแผ$นดินว$าด)วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และแก)ไขเพ่ิมเติม, มติ 
ครม. ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒) 
  ส$วนงานย$อย/หน$วยงานย$อย หมายถึง ส$วนงานภายใต)หน$วยรับตรวจ ซ่ึงอาจใช)ชื่อ “กิจกรรม” 
หรืออาจเรียกชื่ออย$างอ่ืน เช$น สํานัก กอง ฝCาย หรือแผนกท่ีย$อยมาจากหน$วยรับตรวจ  ท้ังนี้ข้ึนอยู$กับลักษณะ 
โครงสร)างหน$วยรับตรวจนั้น ๆ (โรงพยาบาล/กลุ!มงาน/ฝ8าย/รพสต./สถานีอนามัย/สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ)  
การประเมินตนเอง (CSA)  

1. ทําความเข)าใจวัตถุประสงค�/เปdาหมาย/นโยบายท่ีกระทรวงกําหนด 
2. สอบทานข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือให)งานบรรลุวัตถุประสงค� (คําสั่งมอบหมายงาน/แต$งต้ังให)ปฏิบัติหน)าท่ี

ตามกรอบหน)าท่ีความรับผิดชอบของแต$ละกลุ$ม/ฝCาย/งาน) 
3. ประเมินองค�ประกอบจากวิธีการปฏิบัติงาน (กระบวนงาน/ข้ันตอนของการปฏิบัติงานเพ่ือให)งานสําเร็จตาม

วัตถุประสงค�) เพียงพอหรือไม$ ยังมีความเสี่ยง ณ จุดใด 
4. ระบุความเสี่ยงท่ีคาดว$าจะเกิดหรือเกิดข้ึนแล)ว 
5. หาวิธีแก)ไขปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงานเพ่ือให)งานบรรลุวัตถุประสงค� 

การรายงานการควบคุมภายใน 
1. หน!วยรับตรวจ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค�  

อุบลราชธานี โรงพยาบาลชุมชนทุกแห$ง จัดทําแบบ ปอ.1 ปอ.2 ปอ.3 ส$งสําเนาให) สสจ.อบ. ภายในกําหนดท่ี
กระทรวงฯกําหนดมา  และรอบหกเดือน(สิ้นมีนาคม) รอบสิบสองเดือนภายในวันท่ี  20 ตุลาคม ของทุกป=  และ
ส$งให) สตง./สป./ผวจ. ภายใน  30 ธันวาคม ของทุกป= 

2. ส!วนงานย!อย/หน!วยงานย!อย  กลุ$มงาน/ฝCาย/สถานีอนามัย (รพ.สต.)/สํานักงานสาธารณสุข 
อําเภอ จัดทําแบบ ปย.1 ปย.2 ส$งสําเนาให) สสจ.อบ. รอบหกเดือน(สิ้นมีนาคม) รอบสิบสองเดือนภายในวันท่ี    
20 ตุลาคม ของทุกป=    โดยให)สถานีอนามัย (รพ.สต.)/ส$งให) สสอ. ภายในวันท่ี  5 ตุลาคม ของทุกป=  ให)กลุ$ม
งาน/ฝCาย  ผู)รับผิดชอบงานควบคุมภายในของหน$วยงาน ภายในวันท่ี  5 ตุลาคม ของทุกป= 
 
 

 
 
 



แผนการจัดทํารายงานการควบคุมภายในประจําป@งบประมาณ 2556 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

 
 

ลําดับ ผังกระบวนงาน รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู)รับผิดชอบ 
1 ศึกษาวิเคราะห�แนวทาง  

การดําเนินงาน (ในหน)าท่ีความ
รับผิดชอบ) 
 
 

กลุ$มงาน/รพช./สสอ.ศึกษา
วิเคราะห�ตามแนวทางการจัดวาง
ระบบควบคุมภายในและการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน  

แบบรายงานท่ีเก่ียวข)อง 
1. แบบ ปย.1,2 
 
 
2. แบบ ปอ.1,2,3 
 

 
กลุ$มงาน   
/สสอ. 
/สอ.(รพ.สต.) 
รพศ./รพช./ 
สสจ. 
 

2 ระบุข้ันตอนการปฏิบัติงานต้ังแต$
เริ่มต)นจนสําเร็จ  

บุคลากรทุกคนประเมินความ
เสี่ยงจากกระบวนงานท่ี
รับผิดชอบ 

การประเมินความเสี่ยงจะต)อง 
ประเมินทุกกระบวนงานใน
ความรับผิดชอบ 
 

บุคลากรทุก
คน 

3 การประเมินความเสี่ยง (ใน
กระบวนงาน/ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานท่ีคาดว$า หรือพบว$ามี
ความเสี่ยง) 
 

บุคลากรทุกคนมีส$วนร$วมในการ
จัดลําดับความเสี่ยงโดยการ
วิเคราะห�ถึงโอกาสในการเกิด
ความเสี่ยงและผลกระทบท่ีได)รับ
จากความเสี่ยงนั้น  

1. ประเมินความเสี่ยงโดย
วิเคราะห�ท้ังผลกระทบและ
โอกาสท่ีอาจจะเกิด 
2.จัดลําดับความเสี่ยงโดยนําผล
การวิเคราะห�ในข)อ 1 มา
วิเคราะห�ร$วมกับความสามารถ/
โอกาสในการปรับปรุงความ
เสี่ยงและกรอบเวลาในการ
ดําเนินงานโดยใช) Risk Matrix 
ซ่ึงความเสี่ยงท่ีอยู$ในระดับสูงท่ี
มีค$าต้ังแต$ 5 ข้ึนไป จะต)อง
ได)รับการแก)ไขก$อน 
 

กลุ$มงาน   
/สสอ. 
/สอ.(รพ.สต.) 
รพศ./รพช./ 
สสจ. 

4 การบริหารจัดการความเสี่ยง 
(วิธีการปรับปรุง/แก)ไขความเสี่ยงท่ี 
ดาดว$าจะเกิดหรือท่ีพบว$าเกิดข้ึนแล)วจาก
กระบวนงาน/ข้ันตอนการปฏิบัติงาน

ผู)รับผิดชอบกําหนดวิธีการบริหาร
ความเสี่ยงหรือวางแผนในการ
จัดการความเสี่ยง 

โดยมีวิธีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ดังนี้ 
1.หลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
2.รับความเสี่ยงเอง 
3.ควบคุมการสูญเสีย 
4.ถ$ายโอนความเสี่ยง 
 

กลุ$มงาน   
/สสอ. 
/สอ.(รพ.สต.) 
รพศ./รพช./ 
สสจ. 

5 จัดทํารายงาน ตามแบบ ปย.1,2 
และแบบ ปอ.1,2,3 
 
 

ผู)รับผิดชอบรวบรวมและจัดทํา
รายงาน 

ผู)รับผิดชอบของ 
1. สสอ.จัดทําแบบ ปย.1,2 
 
2.รพช./สสจ.จัดทํา              
   แบบ ปอ.1,2.3 
 

กลุ$มงาน   
/สสอ. 
/สอ.(รพ.สต.) 
รพศ./รพช./ 
สสจ. 



6 เสนอหัวหน)าหน$วยงาน 
 
                          

เสนอหัวหน)าหน$วยงานเพ่ือ
พิจารณาแผนการปรับปรุงการ
ควบคุม 

- กลุ$มงาน/
สสอ./รพช. 

7 จัดส$งรายงาน 
 

กลุ$มงาน/สสอ. ส$ง ปย.1,2  
รพช. ส$ง ปอ.1,2,3  
สสจ. ส$ง ปอ.1,2,3 

1. กลุ$มงาน/สสอ./รพช.        
ส$งรายงานให)  สสจ   ภายใน 
เวลาท่ีกระทรวงกําหนดและ 
วันท่ี 20 ตค.ของทุกป= 
2.สสจ.ส$งรายงานให) ผวจ./สตง
สป. ภายใน 30 ธ.ค.ของทุกป= 
 

กลุ$มงาน   
/สสอ. 
/สอ.(รพ.สต.) 
รพศ./รพช./ 
สสจ. 

8 ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนการปรับปรุง 
 
 
 

ผู)รับผิดชอบติดตามประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนการ
ปรับปรุง (แบบ ปย.2และแบบ 
ปอ.3) หากไม$มีการดําเนินงาน
ตามแผนให)เร$งรัดและยังพบความ
เสี่ยงยังสูงอยู$ให)ปรับปรุงกิจกรรม
ควบคุมแล)วรายงานผลต$อหัวหน)า
หน$วยงาน 

ผู)รับผิดชอบติดตามผลการ
ดําเนินการตามแผนการปรับ 
ปรุงในรอบ 6 เดือน (31 มี.ค.
ของทุกป=) ตามแบบติดตาม 
 

กลุ$มงาน   
/สสอ. 
/สอ.(รพ.สต.) 
รพศ./รพช./ 
สสจ. 

9 รายงานผลการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน 
 

หัวหน)าหน$วยงานรายงานผลการ
ติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในต$อ ผวจ./สตง./สป. 

จัดส$งรายงานภายใน เวลาท่ี
กระทรวงกําหนด(รายไตรมาส)  
และ คตง.กําหนดรอบหกเดือน
และสิบสองเดือน 
 

สสจ. 

 
เอกสารอ-างอิง 

1. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ$นดินว$าด)วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
2. แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน จัดทําโดยคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ$นดิน 
แบบฟอร2มท่ีใช- 

สําหรับกลุ!มงาน/ฝ8าย/สอ./สสอ./รพสต. 
1. แบบรายงานผลการประเมินองค�ประกอบของการควบคุมภายใน - แบบ ปย. 1 
2. รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน - แบบ ปย. 2 
3. แบบติดตามผลการควบคุมภายใน 
สําหรับ รพศ./รพช./สสจ. 
1. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน - แบบ ปอ. 1 
2. รายงานผลการประเมินองค�ประกอบของการควบคุมภายใน - แบบ ปอ. 2 
3. รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - แบบ ปอ. 3 
4. แบบติดตามผลการควบคุมภายใน 
5. แบบประเมิน ปส. 

 
 



Flow  Chart  การตรวจสอบภายใน 
 

ผู-เก่ียวข-อง กิจกรรม คําอธิบาย  
 
 
 
- เจ)าหน)าท่ีการเงิน 
- จนท.พัสดุ 
- หน.จนท.พัสดุ 
- ผู)บริหารทุกระดับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   รายงานให)  
   นพ.สสจ. ทราบ 
 
 
 
 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. บันทึกขอความร$วมมือ รพศ.
รพช.สสอ.ส$งรายช่ือร$วมเปWน
กรรมการตรวจสอบภายในระดับ
จังหวัด และอําเภอ 
 
 
2. นพ.สสจ.ลงนามแต$งตั้ง และแจ)ง
เวียนให)ทุกหน$วยงานและคณะ กก. 
ทราบ 
 
 
3. จัดทําแผนการตรวจสอบภายใน
ประจําป= ทุกป= 
 
 
4.ตรวจสอบภายในโดยใช)คู$มือการ
ตรวจสอบภายใน  เปWนเครื่องมือ
โดยสุ$มตรวจ 100 % 
 
 
 
5.รายงานผลการตรวจ ให) นพ.
สสจ.ทราบ และสั่งการ 
 
 
 
6.แจ)งผลการตรวจสอบให)หน$วยรบั
ตรวจทราบเพ่ือแก)ไขปYญหาและข)อ
ตรวจพบ 
 
 
 
7. ติดตามการแก)ไขปYญหาท่ีตรวจ
พบ 
 
 
8. รายงาน สตง./สป./ผวจ. ณ 
วันท่ี  30 กย. ของทุกป= ภายใน
วันท่ี  30 ธค. ของทุกป= โดยให)
คณะกรรมการระดับอําเภอส$ง
รายงานให)เสร็จสิ้นภายในวันท่ี  20 
ตุลาคม ของทุกป= 
 

 

       ระดบัจงัหวดั 
 - จนท.จาก สสจ. 
 - จนท.จาก รพศ.  

             

ระดบัอาํเภอ 
- จนท.จาก รพช.          
- จนท.จาก สสอ./สอ. 

            

นพ.สสจ.อุบลราชธานี 

รายงาน สตง./สป./ผวจ. 
 ณ วนัที/ 30 กย.ของทุกปี 
ภายใน 30 ธค. ของทุกปี 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบภายใน 

รายงานผลการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

กํากบัตดิตาม การแกไ้ข
ปรบัปรงุ           

ทาํแผนการตรวจสอบภายใน  
รพ.สต./สสอ.           

 

ทาํแผนการตรวจสอบภายใน  
สสจ./รพศ./รพช.           

คู่มอืการตรวจสอบภายใน 
       

แจง้ผลการตรวจสอบภายในพรอ้ม
แจง้แกไ้ขปญัหาที/ตรวจพบ          



 
        การดําเนินการตรวจสอบภายใน 

 
หน-าท่ีความรับผิดชอบ    

ประสานหน$วยงานสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  แจ)งรายชื่อเจ)าหน)าท่ี  เพ่ือ 
เสนอขออนุมัติแต$งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด และระดับอําเภอ เพ่ือดําเนินการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงินและการบัญชี การบริหารพัสดุและ
ทรัพย�สิน รวมถึงการบริหารงานด)านอ่ืน ๆ ของทางราชการ  ให)เปWนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข)อบังคับ คําสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี  นโยบาย และแผนงาน  หรือโครงการ   ให)เปWนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ  
ว$าด)วยการตรวจสอบภายในของส$วนราชการ  พ. ศ.  2551  และระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ว$าด)วยการตรวจสอบภายใน ของหน$วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2537    
 
ข้ันตอนการดําเนินการตรวจสอบภายในระดับจังหวัดและระดับอําเภอ 

1. ประสานหน$วยงานสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี แจ)งรายชื่อเจ)าหน)าท่ีเพ่ือเสนอขอ
อนุมัติแต$งต้ังเปWนคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด และระดับอําเภอ  

2. วางแผนและกําหนดเปdาหมายการตรวจสอบ ใช)คู$มือการตรวจสอบ วางแนวทางการตรวจสอบ  ตาม
เอกสารแนบท)าย 

3. แจ)งเวียนคําสั่งและแผนการตรวจสอบ  ขอบเขตการตรวจสอบตามแผนประจําป=งบประมาณ 
4. เสนอโครงการตรวจสอบภายในเพ่ือขอใช)เงินงบประมาณดําเนินการตามแผนต$อผู)มีอํานาจอนุมัติ 
5. ดําเนินการตรวจสอบตามแนวทางและแผนท่ีกําหนด 
6. ประสานคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด  เพ่ือออกร$วมตรวจสอบตามวันเวลาท่ีกําหนดตาม

แผนการตรวจสอบ 
7. รายงานผลการตรวจสอบและข)อเสนอแนะให)ผู)บริหารทราบและสั่งการ  แล)วแจ)งให)หน$วยรับตรวจทราบ 
     และปฏิบัติตามข)อเสนอแนะ  
8. ติดตามผลการดําเนินการตามข)อเสนอแนะ  
9. รายงานผลการตรวจสอบประจําป=ให) สตง. /สป./ ผวจ.ทราบ ภายในวันท่ี  30 ธันวาคม ของป=ปYจจุบัน 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
งานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
ประจําป=งบประมาณ 255๖ 
(ปรับปรุงตาม กลุ!มงานตรวจสอบภายใน สป. กําหนดตามหนังสือท่ี สธ 0207/13928 ลว. 18 ธ.ค.55) 
 


