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ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม 
ว"าด วยหลักเกณฑ% วิธีการ และเง่ือนไขในการพิจารณา 

ออกใบอนุญาตและต"ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการนํ้าบาดาล 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในข อ ๘ วรรคสอง และข อ ๒๔ แห"งกฎกระทรวงกําหนด
ประเภทการใช นํ้าบาดาล และการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเก่ียวกับการประกอบกิจการ
นํ้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๖ รัฐมนตรีว"าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม โดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการนํ้าบาดาลจึงออกระเบียบไว  ดังต"อไปน้ี 

 
ข อ ๑  ระเบียบน้ีเรียกว"า “ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม 

ว"าด วยหลักเกณฑ% วิธีการ และเง่ือนไขในการพิจารณาออกใบอนุญาตและต"ออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการนํ้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๖๐” 

 
ข อ ๒๑  ระเบียบนี้ให ใช บังคับตั้งแต"วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป?นต นไป 
 
ข อ ๓  ในระเบียบน้ี 
“ใบอนุญาต” หมายความว"า ใบอนุญาตเจาะนํ้าบาดาล หรือใบอนุญาตใช นํ้าบาดาล 
“เขตวิกฤตการณ%นํ้าบาดาล” หมายความว"า เขตท องท่ีท่ีรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ

คณะกรรมการประกาศกําหนดให เป?นเขตวิกฤตการณ%นํ้าบาดาล ที่ต องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
นํ้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ 

“ผู ออกใบอนุญาต” หมายความว"า อธิบดีหรือผู ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 
“พนักงานนํ้าบาดาลประจําท องท่ี” หมายความว"า ผู ซึ่งอธิบดีแต"งต้ังให มีอํานาจ

หน าท่ีตามพระราชบัญญัตินํ้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ 
“อธิบดี” หมายความว"า อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
“นํ้าผิวดิน” หมายความว"า นํ้าจากแหล"งนํ้าธรรมชาติ (ผิวดิน) หรือแหล"งนํ้าท่ีรัฐ

จัดสร างข้ึนเพ่ือให ประชาชนใช ประโยชน%ร"วมกัน  ท้ังน้ี ต องมีปริมาณนํ้าต"อเน่ืองตลอดปG และคุณภาพ
นํ้าเหมาะสมต"อความต องการใช  

“คําขอ” หมายความว"า คําขอรับใบอนุญาตเจาะนํ้าบาดาล หรือคําขอรับใบอนุญาต
ใช นํ้าบาดาล หรือคําขอต"ออายุใบอนุญาตเจาะนํ้าบาดาล หรือคําขอต"ออายุใบอนุญาตใช นํ้าบาดาล 

 
ข อ ๔  ให รัฐมนตรีว"าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมเป?นผู รักษาการ

ตามระเบียบน้ี 
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล"ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๕๑ ง/หน า ๒/๑๗ กุมภาพันธ% ๒๕๖๐ 
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หมวด ๑ 
การออกใบอนุญาต 
   

 
ข อ ๕  การออกใบอนุญาต ผู ออกใบอนุญาตต องพิจารณาถึงสภาพแหล"งนํ้าผิวดิน

หรือแหล"งนํ้าดิบท่ีมีอยู" สภาพสถานท่ีหรือสถานท่ีต้ัง สภาพบ"อนํ้าบาดาล ปริมาณนํ้าบาดาล คุณภาพ
นํ้าบาดาล และผลกระทบต"อสิ่งแวดล อมและสุขภาพตามหลักเกณฑ% วิธีการ และเง่ือนไขดังน้ี 

๕.๑ สภาพแหล"งนํ้าผิวดินหรือแหล"งนํ้าดิบท่ีมีอยู" ให พิจารณาดังน้ี 
๕.๑.๑ ในบริเวณท่ีมีการย่ืนคําขอหรือบริเวณใกล เคียงมีสภาพแหล"งนํ้าผิวดิน

หรือแหล"งนํ้าดิบอย"างไร เช"น นํ้าในแม"นํ้า ทะเลสาบ ลําคลอง ลําธาร ห วย หนองนํ้า บึง อ"างเก็บนํ้า
บ"อกักเก็บนํ้า สระนํ้า รวมท้ังแหล"งนํ้าท่ีรัฐจัดสร างข้ึนเพ่ือให ประชาชนใช ประโยชน%ร"วมกัน เป?นต น 

๕.๑.๒ ปริมาณนํ้าและคุณภาพนํ้าสามารถนํามาใช ได  ท้ังเพ่ืออุปโภคหรือ
บริโภคเพ่ือธุรกิจ และเพ่ือเกษตรกรรม 

๕.๑.๓ ระยะห"างและการเช่ือมต"อระบบประปาของการประปานครหลวงหรือ
การประปาส"วนภูมิภาคหรือการประปาหน"วยงานอ่ืนของรัฐ 

๕.๑.๔ ให ใช ข อมูลตามข อ ๕.๑.๑ - ๕.๑.๓ เพ่ือเป?นข อมูลในการพิจารณาออก
ใบอนุญาตหรือไม"ออกใบอนุญาต ภายใต หลักเกณฑ%ดังน้ี 

(ก) ในเขตวิกฤตการณ%นํ้าบาดาล 
ในท องท่ีท่ีไม"มีแหล"งนํ้าผิวดินหรือมีแต"ไม"สามารถใช แหล"งนํ้าผิวดิน

หรือเช่ือมต"อระบบประปาได  อนุญาตให เจาะนํ้าบาดาล และผ"อนผันให ใช นํ้าบาดาลเพ่ือบรรเทาความ
เดือดร อนไปพลางก"อน จนกว"าจะสามารถเช่ือมต"อแหล"งนํ้าผิวดินหรือเช่ือมต"อระบบประปาได  

ในท องท่ีท่ีมีแหล"งนํ้าผิวดิน และสามารถใช แหล"งนํ้าผิวดินหรือ
เช่ือมต"อระบบประปาได  ไม"อนุญาตให เจาะนํ้าบาดาลและไม"อนุญาตให ใช นํ้าบาดาล ยกเว นการใช นํ้า
บาดาลเพ่ือเป?นวัตถุดิบและในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีได รับผลกระทบจากการใช 
นํ้าประปา ผ"อนผันให ใช นํ้าบาดาลได ตามมาตรการและแนวทางการแก ไขปLญหาการใช นํ้าบาดาลใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ท้ังน้ี ต องสอดคล องกับมติคณะรัฐมนตรีและปริมาณนํ้าท่ีอนุญาต
ต องเป?นไปตามหลักเกณฑ%การกําหนดปริมาณนํ้าบาดาลตามมติคณะกรรมการนํ้าบาดาลและตาม
ตารางแสดงสัดส"วนการใช ของประเภทอุตสาหกรรมท่ีได รับผลกระทบมาประกอบการพิจารณา ส"วน
การใช นํ้าบาดาลในโรงพยาบาลของรัฐ สถานพยาบาลของรัฐ สถานทูต สถานีดับเพลิง และสถานท่ีท่ี
เก่ียวข องกับความม่ันคงของประเทศ รวมท้ังสถานท่ีราชการและสถานท่ีอ่ืน ๆ ซึ่งมีความจําเป?นต องใช 
นํ้าบาดาลเป?นแหล"งนํ้าสํารองเพ่ือการอุปโภคหรือบริโภค อนุญาตให เจาะนํ้าบาดาลและอนุญาตให ใช 
นํ้าบาดาลเป?นบ"อสํารองได ตามหลักเกณฑ%ดังน้ี 

(๑) สถานท่ีท่ีมีความจําเป?นต องใช นํ้าในยามฉุกเฉิน หรือกรณี
เร"งด"วน เช"น โรงพยาบาล สถานพยาบาล ท้ังของรัฐและเอกชน สถานีบริการพลังงานเช้ือเพลิงและ
สถานีดับเพลิง เป?นต น 

(๒) สถานท่ีเพ่ือการส"งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม 
เช"น สถาบันการศึกษาหรือศาสนสถาน เป?นต น 
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(๓) สถานท่ี ท่ี เ ก่ียวข องกับความม่ันคงของประเทศ หรือมี
ความสําคัญของประเทศ เช"น ศูนย%รักษาความปลอดภัยแห"งชาติ ท"าอากาศยานแห"งประเทศไทยหรือ
สถานท่ีสําคัญทางทหาร เป?นต น 

(๔) สถานท่ีท่ีเป?นอาคารสูงหลายช้ัน ไม"มีท่ีสําหรับสร างถังเก็บนํ้า
ไว ใช อย"างเพียงพอ 

(๕) สถานท่ีท่ีขอรับใบอนุญาตใช นํ้าบาดาลเพ่ือเป?นบ"อนํ้าสํารอง
กรณีเกิดอัคคีภัย โดยผู รับใบอนุญาตใช นํ้าบาดาลต องมีระบบไฟฟPาสํารอง 

(๖) สถานท่ีอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการนํ้าบาดาลพิจารณาแล วเห็นว"า
สมควรให เก็บบ"อนํ้าบาดาลไว เป?นบ"อนํ้าสํารองได  

(๗) สถานท่ีอ่ืน ๆ ซึ่งเคยได รับใบอนุญาตใช นํ้าบาดาลโดยสภาพ
บ"อนํ้าบาดาลและคุณภาพนํ้าบาดาลท่ีใช เป?นบ"อนํ้าสํารอง ต องใช การได ดีและไม"มีผลกระทบต"อ
สิ่งแวดล อม 

(๘) การออกใบอนุญาตใช นํ้าบาดาลเป?นบ"อนํ้า สํารองผู รับ
ใบอนุญาตมีหน าท่ีต องปฏิบัติ ดังน้ี 

(๘.๑) ต องติดต้ังเคร่ืองวัดปริมาณนํ้าประจําบ"อนํ้าบาดาล 
(๘.๒) การใช นํ้าบาดาลจากบ"อนํ้าสํารอง ต องใช ในกรณีมี

ความจําเป?นเร"งด"วนหรือกรณีฉุกเฉิน และต องแจ งให พนักงานนํ้าบาดาลประจําท องท่ีทราบทันทีทุกคร้ัง
โดยแจ งทางโทรสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส%ท่ีสามารถจัดเก็บเป?นหลักฐานได  หลังจากน้ันให แจ ง
รายละเอียดการใช นํ้าตามแบบที่กรมทรัพยากรนํ้าบาดาลกําหนด และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
นํ้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ รวมท้ังกฎ ประกาศระเบียบ หรือคําสั่งท่ีเก่ียวข องด วย 

(๘.๓) ผู ประกอบกิจการท่ีได รับอนุญาตให เก็บบ"อนํ้าบาดาล
ไว เป?นบ"อนํ้าสํารอง ต องอํานวยความสะดวกให แก"พนักงานเจ าหน าท่ีตามพระราชบัญญัตินํ้าบาดาล 
พ.ศ. ๒๕๒๐ ในการเข าตรวจสอบการใช นํ้าและสภาพบ"อนํ้าบาดาลตามสมควรแก"กรณี 

(๘.๔) หากผู ประกอบกิจการไม"ปฏิบัติตามหลักเกณฑ%และ
แนวทางปฏิบัติข างต น ให พนักงานนํ้าบาดาลประจําท องท่ี ถือเป?นสาเหตุการไม"อนุญาตให เก็บบ"อนํ้า
บาดาลไว เป?นบ"อนํ้าสํารอง และให ผู ประกอบกิจการดําเนินการอุดกลบบ"อนํ้าบาดาลตามหลักเกณฑ% 
หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัตินํ้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ 

สําหรับโรงงานอุตสาหกรรม หรือส"วนราชการ หรือหน"วยงานอ่ืน
ของรัฐท่ีมีความประสงค%หรือมีความจําเป?นต องใช บ"อนํ้าบาดาลเพ่ือเป?นบ"อสังเกตการณ% ให ปฏิบัติตาม
ประกาศกระทรวงท่ีออกตามความในมาตรา ๖ (๑) แห"งพระราชบัญญัตินํ้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ 

(ข) นอกเขตวิกฤตการณ%นํ้าบาดาล 
ในท องท่ีท่ีไม"มีแหล"งนํ้าผิวดิน อนุญาตให เจาะนํ้าบาดาลและ

อนุญาตให ใช นํ้าบาดาล โดยยึดหลักวิชาการ คือ ไม"เกินประสิทธิภาพของบ"อนํ้าบาดาลและไม"ส"งผล
กระทบต"อแหล"งนํ้าบาดาล สิ่งแวดล อม ทรัพย%สิน และสุขภาพของประชาชน 

ในท องท่ีท่ีมีแหล"งนํ้าผิวดิน และสามารถใช แหล"งนํ้าผิวดินหรือ
เช่ือมต"อระบบประปาได  อนุญาตให เจาะนํ้าบาดาล และอนุญาตให ใช นํ้าบาดาลร"วมกับนํ้าผิวดินตาม
ความจําเป?นและเหมาะสม  ท้ังน้ี เพ่ือให เป?นไปตามหลักการใช นํ้าบาดาลร"วมกับนํ้าผิวดิน โดยยึดหลัก
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วิชาการ คือ ไม"เกินประสิทธิภาพของบ"อนํ้าบาดาล และไม"ส"งผลกระทบต"อแหล"งนํ้าบาดาล 
สิ่งแวดล อมทรัพย%สิน และสุขภาพของประชาชน 

สําหรับโรงงานอุตสาหกรรม หรือส"วนราชการ หรือหน"วยงานอ่ืน
ของรัฐท่ีมีความประสงค%หรือมีความจําเป?นต องใช บ"อนํ้าบาดาลเพ่ือเป?นบ"อสังเกตการณ% ให ปฏิบัติตาม
ประกาศกระทรวงท่ีออกตามความในมาตรา ๖ (๑) แห"งพระราชบัญญัตินํ้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๕.๒ สภาพสถานท่ีหรือสถานท่ีต้ัง ให พิจารณาดังน้ี 
๕.๒.๑ สถานท่ีตามคําขอ ผู ย่ืนคําขอจะต องมีเอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิ

ครอบครอง หากเป?นท่ีดินท่ีผู อ่ืนมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองหรือเป?นท่ีสาธารณะหรือเป?นสถานท่ี
หวงห ามตามกฎหมายต"าง ๆ ต องได รับหนังสือยินยอมให ใช ท่ีดินหรือสถานท่ีอย"างถูกต อง จึงจะ
อนุญาตให เจาะนํ้าบาดาลหรืออนุญาตให ใช นํ้าบาดาล 

๕.๒.๒ สถานท่ีตามคําขอ สภาพสถานท่ีหรือสถานท่ีต้ัง จะต องเป?นไปตาม
หลักเกณฑ%ท่ีกําหนดไว ในประกาศของรัฐมนตรีท่ีออกตามมาตรา ๖ หากไม"เป?นไปตามหลักเกณฑ%
ดังกล"าว ไม"อนุญาตให เจาะนํ้าบาดาลและไม"อนุญาตให ใช นํ้าบาดาล 

๕.๒.๓ สถานท่ีตามคําขอใช นํ้าบาดาลเพ่ืออุปโภคหรือบริโภค เพ่ือธุรกิจหรือ
เพ่ือเกษตรกรรม โดยพิจารณาข อเท็จจริงให สอดคล องกับหลักเกณฑ%ท่ีกําหนดในประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ%ในการพิจารณาประเภทการใช นํ้าบาดาล 
พ.ศ. ๒๕๕๙ และให ผู ออกใบอนุญาตออกใบอนุญาตให ตรงตามประเภทการใช นํ้าบาดาลตามประกาศ
กระทรวงดังกล"าว 

๕.๓ สภาพบ"อนํ้าบาดาล ให พิจารณาดังน้ี 
๕.๓.๑ บ"อนํ้าบาดาลท่ีมีอยู"แล วในสถานท่ีตามคําขอหรือในบริเวณใกล เคียงมี

สภาพบ"อเป?นเช"นใด การก"อสร างบ"อถูกต องตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว ในใบอนุญาตและถูกต องตาม
ประกาศกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๖ แห"งพระราชบัญญัตินํ้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ หรือตาม
หลักเกณฑ%หรือมาตรฐานท่ีกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลกําหนดหรือไม" 

๕.๓.๒ เป?นบ"อนํ้าบาดาลท่ีได รับใบอนุญาตเจาะนํ้าบาดาลหรือได รับใบอนุญาต
ใช นํ้าบาดาลแต"สิ้นอายุ 

๕.๓.๓ การกําหนดขนาดบ"อนํ้าบาดาลและประสิทธิภาพของบ"อนํ้าบาดาลท่ีจะ
อนุญาต 

(๑) กําหนดให บ"อนํ้าบาดาลขนาดใดขนาดหน่ึง ไม"ว"าจะใช เคร่ืองสูบนํ้า
ชนิดใดสามารถผลิตจ"ายนํ้าบาดาลได ในอัตราท่ีกําหนดดังน้ี 

บ"อนํ้าบาดาล สามารถสูบจ"ายนํ้าบาดาลได สูงสุด 
(มม.) (น้ิว) (ม3/วัน) 
๕๐ ๒ ๓๒ 
๗๕ ๓ ๘๐ 

๑๐๐ ๔ ๒๔๐ 
๑๒๕ ๕ ๔๐๐ 
๑๕๐ ๖ ๘๐๐ 
๒๐๐ ๘ ๑,๒๘๐ 
๒๕๐ ๑๐ ๑,๙๒๐ 
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๓๐๐ ๑๒ ๓,๒๐๐ 
๓๕๐ ๑๔ ๓,๒๐๐ 

(๒) กําหนดให ระยะเวลาการทํางานโดยเฉลี่ยของเคร่ืองสูบนํ้าท่ีใช 
ประจําบ"อนํ้าบาดาลไม"เกินวันละสิบหกช่ัวโมง ไม"ว"าเคร่ืองสูบน้ันจะทํางานด วยระบบอัตโนมัติหรือไม" 

๕.๔ ปริมาณนํ้าบาดาล ให พิจารณาดังน้ี 
๕.๔.๑ สถานท่ีตามคําขอมีความจําเป?นต องใช นํ้าบาดาลในปริมาณเท"าไรต"อวัน 

ใช เพ่ืออะไรบ าง เช"น การใช เพ่ืออุปโภคหรือบริโภคในครัวเรือนหรือท่ีพักอาศัย การใช ในกระบวนการ
ผลิตหรือเป?นวัตถุดิบของโรงงานอุตสาหกรรม การใช เพ่ือบริการพนักงานหรือลูกค าในสถาน
ประกอบการประเภทต"าง ๆ รวมท้ังการใช เพ่ือเกษตรกรรมท้ังการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว% 

๕.๔.๒ ศักยภาพนํ้าบาดาลในแอ"งนํ้าบาดาล หรือในเขตนํ้าบาดาล หรือในพ้ืนท่ี
ตามเขตปกครองน้ัน รวมท้ังศักยภาพของบ"อนํ้าบาดาลท่ีมีอยู"แล วในสถานประกอบกิจการน้ันหรือใน
บริเวณใกล เคียง  ท้ังน้ี เพ่ือเป?นข อมูลในการกําหนดปริมาณนํ้าท่ีอนุญาตต"อไป 

๕.๔.๓ การพิจารณากําหนดปริมาณนํ้าบาดาลท่ีอนุญาตในใบอนุญาตใช นํ้าบาดาล
ให พิจารณาตามสถานท่ีใช นํ้าบาดาล จากข อเท็จจริงตามความจําเป?นและเหมาะสม 

๕.๕ คุณภาพนํ้าบาดาล ให พิจารณาดังน้ี 
๕.๕.๑ คุณภาพนํ้าบาดาลของบ"อนํ้าบาดาลในสถานประกอบกิจการน้ันหรือใน

บริเวณใกล เคียง มีคุณภาพหรือมีลักษณะทางกายภาพจากการวิเคราะห%คุณภาพนํ้าบาดาลอย"างไร 
๕.๕.๒ คุณภาพและลักษณะทางกายภาพต องเหมาะสมต"อการใช เพ่ืออุปโภค

หรือบริโภค เพ่ือธุรกิจ หรือเพ่ือเกษตรกรรม 
๕.๖ ผลกระทบต"อสิ่งแวดล อมและสุขภาพ ให พิจารณาดังน้ี 

๕.๖.๑ การสูบใช นํ้าบาดาลจากบ"อนํ้าบาดาลท่ีอนุญาตให เจาะนํ้าบาดาลและท่ี
อนุญาตให ใช นํ้าบาดาลน้ัน จะไม"มีผลกระทบต"อศักยภาพนํ้าบาดาลในแอ"งนํ้าบาดาล หรือในเขตนํ้า
บาดาลหรือในพ้ืนท่ีตามเขตปกครองน้ัน 

๕.๖.๒ การใช นํ้าบาดาลของสถานท่ีตามคําขอต องไม"มีผลกระทบต"อสุขภาพ
ของประชาชน ทรัพย%สิน หรือสิ่งแวดล อมในบริเวณใกล เคียง 

 
หมวด ๒ 

การต"ออายุใบอนุญาต 
   

 
ข อ ๖  การพิจารณาคําขอต"ออายุใบอนุญาต ให นําความในข อ ๕ มาใช บังคับโดย

อนุโลม 
 

หมวด ๓ 
ระยะเวลาดําเนินการเพ่ือออกใบอนุญาตและต"ออายุใบอนุญาต 

   
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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ข อ ๗  การรับคําขอรับใบอนุญาต หรือคําขอต"ออายุใบอนุญาต การพิจารณาคําขอ 
และการพิจารณาดําเนินการเพ่ือออกใบอนุญาตหรือไม"ออกใบอนุญาต รวมท้ังการต"ออายุใบอนุญาต 
หรือไม"ต"ออายุใบอนุญาต ผู ออกใบอนุญาตและพนักงานนํ้าบาดาลประจําท องท่ีต องดําเนินการให แล ว
เสร็จตามกําหนดระยะเวลาแล วเสร็จของงานท่ีกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลประกาศกําหนดตามคู"มือ
สําหรับประชาชนท่ีออกตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒ กุมภาพันธ% พ.ศ. ๒๕๖๐ 
พลเอก สุรศักด์ิ  กาญจนรัตน% 

รัฐมนตรีว"าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 
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ปริยานุช/จัดทํา 
๒๐ กุมภาพันธ% ๒๕๖๐ 

 
วริญา/ตรวจ 

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


