
 หน้า   ๕๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ือง  กําหนดเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  ยา  และเวชภัณฑ์ที่จําเป็นประจําสถานพยาบาลสัตว์ 

ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สําหรับสถานพยาบาลสัตว์  ชื่อสถานพยาบาลสัตว์   
ลักษณะป้ายชื่อสถานพยาบาลสัตว์  ป้ายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 

รายการอัตราค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการ   
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๓๓  
มาตรา  ๘/๒  (๓)  (๔)  (๕)  และมาตรา  ๑๖  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์   
พ.ศ.  ๒๕๓๓  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กําหนดชั้นและจํานวนของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจําสถานพยาบาลสัตว์  ลงวันที่  ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๔๙ 

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
หมวด  ๑ 

เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  ยาและเวชภัณฑ์ที่จําเป็นประจําสถานพยาบาลสัตว์ 
 

 

ข้อ ๓ ผู้ขออนุญาตจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่ไม่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน   
ต้องจัดให้มีเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  ยาและเวชภัณฑ์ที่จําเป็นประจําสถานพยาบาลสัตว์ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตู้  ชั้น  หรืออุปกรณ์สําหรับเก็บเวชระเบียนที่ม่ันคง  ปลอดภัย  และจัดเก็บให้สามารถ  
ค้นหาได้ง่าย 

(๒) ตู้  หรือชั้นสําหรับเก็บยาและเวชภัณฑ์  หรือตัวอย่างสําหรับส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ  
ในกรณีที่มียาควบคุมพิเศษให้มีสถานที่หรือตู้เก็บยาควบคุมพิเศษที่ม่ันคงและปลอดภัย 

(๓) ตู้ที่มิดชิดสําหรับเก็บเคร่ืองมือ  และเครื่องใช้ที่พร้อมใช้งาน  และปราศจากเชื้อ 
(๔) เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้ทั่วไปในห้องตรวจโรคหรือห้องให้การรักษา 
(๕) เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้สําหรับการตรวจโรคทั่วไป  การวินิจฉัยโรคเบื้องต้น  การทําลายเชื้อโรค  

การควบคุมการติดเชื้อ  อ่างล้างมือ  และภาชนะบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยติดเชื้อ 
(๖) ยาและเวชภัณฑ์ในการรักษาและช่วยเหลือสัตว์ที่จําเป็น  โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มียา  

และเวชภัณฑ์สําหรับการบรรเทาความเจ็บปวด  การช่วยฟื้นคืนชีพ  การปฐมพยาบาล  การห้ามเลือด  
การเย็บแผล  และการทําแผล 

(๗) ในกรณีที่มีบริการเอกซเรย์  ต้องจัดให้มีเคร่ืองเอกซเรย์ที่ได้มาตรฐานและได้รับอนุญาต
จากหน่วยงานของรัฐที่กํากับดูแล 



 หน้า   ๕๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

(๘) ในกรณีที่มีการรักษาโดยการผ่าตัด  ต้องจัดให้มีเคร่ืองมือและเคร่ืองใช้ที่ได้มาตรฐาน  
ทางการแพทย์และมีจํานวนที่เพียงพอสําหรับการผ่าตัด  และจัดให้มียาและเวชภัณฑ์ที่จําเป็นสําหรับ  
การผ่าตัดด้วย 

(๙) อุปกรณ์บังคับสัตว์ 
ข้อ ๔ ผู้ขออนุญาตจัดตั้ งสถานพยาบาลสัตว์ประเภทท่ีมีที่พักสัตว์ ป่วยไว้ ค้างคืน   

ต้องจัดให้มีเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  ยาและเวชภัณฑ์ที่จําเป็นประจําสถานพยาบาลสัตว์ดังต่อไปนี้ 
(๑) เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  ยาและเวชภัณฑ์ตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๓ 
(๒) เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้ในการผ่าตัดที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์และมีจํานวนที่เพียงพอ  

สําหรับการผ่าตัด  และยาและเวชภัณฑ์ที่จําเป็นสําหรับการผ่าตัด 
(๓) เคร่ืองดมยาสลบที่ ได้มาตรฐานทางการแพทย์และอุปกรณ์กําจัดก๊าซดมยาสลบ   

ที่หลงเหลือ 
(๔) เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้ที่ได้มาตรฐานสําหรับการใช้ในห้องปฏิบัติการเพื่อการตรวจวิเคราะห์

หรือวินิจฉัยโรค 
(๕) ชุดใส่ท่อหายใจ  อุปกรณ์ช่วยหายใจ  เคร่ืองดูดเสมหะ  ออกซิเจน  และถังออกซิเจนสํารอง

พร้อมใช้งาน 
(๖) ตู้แช่แข็งสําหรับเก็บซากสัตว์ 
(๗) ในกรณีที่ใช้ชื่อ  “โรงพยาบาลสัตว์”  ต้องมีบริการเอกซเรย์และมีเคร่ืองเอกซเรย์ที่ได้มาตรฐาน

และได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที่กํากับดูแล 
หมวด  ๒ 

ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สําหรับสถานพยาบาลสัตว์ 
 

 

ข้อ ๕ ผู้ขออนุญาตจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์  ต้องมีผู้ดําเนินการ  และผู้ประกอบวิชาชีพ  
การสัตวแพทย์  ตามชั้นและจํานวนดังต่อไปนี้ 

(๑) สถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่ไม่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน  ต้องมีผู้ดําเนินการจํานวน  
อย่างน้อยหนึ่งคน  มีผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง  ซึ่งมีรายชื่อตามหนังสือแสดงความจํานง  
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  ในสถานพยาบาลสัตว์  ตามแบบที่กรมปศุสัตว์กําหนด  เป็นผู้ให้บริการ
ตลอดเวลาเปิดทําการ  จํานวนอย่างน้อยหนึ่งคน  และจะมีผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสองด้วยก็ได้ 

(๒) สถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืนจํานวนไม่เกินสิบที่  ต้องมีผู้ดําเนินการ
จํานวนอย่างน้อยหน่ึงคน  มีผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง  ซึ่งมีรายช่ือตามหนังสือแสดงความจํานง
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  ในสถานพยาบาลสัตว์  ตามแบบที่กรมปศุสัตว์กําหนด  เป็นผู้ให้บริการ
ตลอดเวลาเปิดทําการ  จํานวนอย่างน้อยหนึ่งคน  มีผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง  เป็นผู้ดูแลสัตว์ป่วย
ที่รับไว้ค้างคืนตลอดเวลา  จํานวนอย่างน้อยหนึ่งคน  และจะมีผู้ประกอบวิชาชีพ  การสัตวแพทย์ชั้นสองด้วยก็ได้ 



 หน้า   ๖๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

(๓) สถานพยาบาลสัตว์ประเภทท่ีมีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืนจํานวนเกินสิบที่  ต้องมีผู้ดําเนินการ
จํานวนอย่างน้อยหน่ึงคน  มีผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง  ซึ่งมีรายช่ือตามหนังสือแสดงความจํานง
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  ในสถานพยาบาลสัตว์  ตามแบบที่กรมปศุสัตว์กําหนด  เป็นผู้ให้บริการ
ตลอดเวลาเปิดทําการ  จํานวนอย่างน้อยสองคน  มีผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งเป็นผู้ดูแล
สัตว์ป่วยที่รับไว้ค้างคืนตลอดเวลา  จํานวนอย่างน้อยหน่ึงคนและเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสมของจํานวน
สัตว์ป่วย  ที่ต้องดูแลในสถานพยาบาลสัตว์นั้น  และจะมีผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสองด้วยก็ได้ 

(๔) สถานพยาบาลสัตว์ชั้นสองที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งอยู่ก่อนวันที่ประกาศกระทรวงนี้ใช้บังคับ  
ให้ยังคงดําเนินการต่อไปได้จนกว่าผู้รับอนุญาตจะขอเลิกกิจการสถานพยาบาลสัตว์  หรือไม่มีความประสงค์  
จะต่ออายุใบอนุญาต 

หมวด  ๓ 
ชื่อสถานพยาบาลสัตว์ 

 
 

ข้อ ๖ กําหนดหลักเกณฑ์ในการใช้ชื่อสถานพยาบาลสัตว์  ดังนี้ 
(๑) ชื่อสถานพยาบาลสัตว์ต้องเป็นตัวอักษรไทย  กรณีใช้ตัวอักษรต่างประเทศด้วย  ตัวอักษร

ต่างประเทศต้องมีความหมายเช่นเดียวกับตัวอักษรไทย  ทั้งนี้  ชื่อสถานพยาบาลสัตว์จะต้อง 
ไม่สื่อความหมาย  หรืออ้างอิงสถาบันพระมหากษัตริย์  เว้นแต่จะได้รับพระบรมราชานุญาตหรือพระราชานุญาต 

(๒) ชื่อสถานพยาบาลสัตว์  ต้องสอดคล้องกับลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาลสัตว์  ดังนี้ 
 (ก) “คลินิก”  สําหรับสถานพยาบาลสัตว์ที่ให้บริการตรวจ  ป้องกัน  รักษาโรคสัตว์  

หรือผ่าตัดเล็ก  ในกรณีที่ให้บริการที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืนจะต้องมีบริการตรวจค่าทางโลหิตวิทยา 
และค่าเคมีโลหิตด้วย 

 (ข) “โรงพยาบาลสัตว์”  สําหรับสถานพยาบาลสัตว์ที่ให้บริการตรวจ  ป้องกัน  รักษา
โรคสัตว์  ผ่าตัดเล็ก  ผ่าตัดใหญ่  ตรวจค่าทางโลหิตวิทยาและค่าเคมีโลหิต  มีการให้บริการท่ีพักสัตว์ป่วย  
ไว้ค้างคืน  และมีบริการเอกซเรย์เพื่อใช้ประกอบการวินิจฉัยโรคในสัตว์ป่วย 

(๓) การจัดให้มีชื่อสถานพยาบาลสัตว์ที่ เน้นเฉพาะทาง  ต้องเป็นสถานพยาบาลสัตว์   
ที่มีผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตรหรืออนุมัติวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากสัตวแพทยสภา  
ให้เป็นผู้มีความรู้ความชํานาญในสาขาที่ใช้ชื่อดังกล่าว  เป็นผู้ให้บริการ 

(๔) ชื่อสถานพยาบาลสัตว์จะต้องไม่ใช้คําหรือข้อความที่มีลักษณะชักชวนหรือโอ้อวดเกินจริง  
หรืออาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับการประกอบกิจการสถานพยาบาลสัตว์ 

(๕) สถานพยาบาลสัตว์ที่ตั้ งอยู่ภายในจังหวัดเดียวกันจะต้องมีชื่อไม่ซ้ํากัน  เว้นแต่
สถานพยาบาลสัตว์ที่ขออนุญาตจัดตั้งใหม่และผู้ รับอนุญาตเดิมเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลเดียวกัน   
หรือมีหนังสือยินยอมจากผู้รับอนุญาตเดิมให้ใช้ชื่อซ้ํากันได้  แต่ต้องมีอักษรหรือหมายเลขเรียงลําดับ 
หรือสถานที่  ต่อท้ายชื่อสถานพยาบาลสัตว์ 



 หน้า   ๖๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

หมวด  ๔ 
ลักษณะป้ายชื่อสถานพยาบาลสัตว์  ป้ายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 

รายการอัตราค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการ 
 

 

ข้อ ๗ ผู้รับอนุญาตต้องจัดให้มีป้ายชื่อสถานพยาบาลสัตว์แสดงไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย  
โดยมีลักษณะและรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อและประเภทของสถานพยาบาลสัตว์ตามที่ได้ รับอนุญาตต้องเป็นตัวอักษรไทย   
กรณีใช้ตัวอักษรต่างประเทศด้วย  ขนาดตัวอักษรต่างประเทศต้องเล็กกว่าตัวอักษรไทย   

(๒) แผ่นป้ายแสดงชื่อสถานพยาบาลสัตว์ต้องมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีขนาดความกว้าง
ไม่น้อยกว่าสี่สิบเซนติเมตร  และความยาวไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยย่ีสิบเซนติเมตร  ตัวอักษรแสดงชื่อ  
สถานพยาบาลสัตว์มีความสูงไม่น้อยกว่าสิบเซนติเมตร  และด้านบนของแผ่นป้ายมีตัวอักษรแสดงประเภท  
ของสถานพยาบาลสัตว์มีความสูงไม่น้อยกว่าห้าเซนติเมตร  ตัวอักษรแสดงประเภทของสถานพยาบาลสัตว์  
ให้ใช้  ดังนี้ 

 (ก) “สถานพยาบาลสัตว์ประเภทท่ีไม่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน”  สําหรับสถานพยาบาลสัตว์
ประเภทท่ีไม่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน 

 (ข) “สถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืนไม่เกินสิบที่”  สําหรับ
สถานพยาบาลสัตว์ประเภทท่ีมีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืนจํานวนไม่เกินสิบที่ 

 (ค) “สถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืนเกินสิบที่”  สําหรับสถาน 
พยาบาลสัตว์ประเภทท่ีมีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืนจํานวนเกินสิบที่ 

(๓) สีของพื้นแผ่นป้ายและตัวอักษรในแผ่นป้ายแสดงชื่อสถานพยาบาลสัตว์ให้ใช้  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) สถานพยาบาลสัตว์ประเภทท่ีไม่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน  ให้ใช้พื้นแผ่นป้ายสีขาว  

ตัวอักษรแสดงชื่อสถานพยาบาลสัตว์ให้ใช้สีเขียว  และตัวอักษรแสดงประเภทของสถานพยาบาลสัตว์ 
ให้ใช้สีดํา 

 (ข) สถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน  ให้ใช้พื้นแผ่นป้ายสีขาว  
ตัวอักษรแสดงชื่อสถานพยาบาลสัตว์ให้ใช้สีน้ําเงิน  และตัวอักษรแสดงประเภทของสถานพยาบาลสัตว์ 
ให้ใช้สีดํา 

(๔) วัสดุที่ใช้ทําแผ่นป้าย  ต้องแข็งแรง  ไม่ฉีกขาด  โค้งหรืองอได้ง่าย 
(๕) สถานพยาบาลสัตว์ที่ ให้บริการยานพาหนะ  จะต้องแสดงชื่อสถานพยาบาลสัตว์   

ที่ยานพาหนะ  ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ขนาดตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่าห้าเซนติเมตร  สีตัวอักษร 
ตามประเภทของสถานพยาบาลสัตว์นั้นบนพื้นสีขาวขนาดความกว้างไม่น้อยกว่าสิบเซนติเมตร 



 หน้า   ๖๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ข้อ ๘ ผู้ รับอนุญาตต้องแสดงรายละเอียดเก่ียวกับผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 
ซึ่งประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลสัตว์ที่ ได้ รับอนุญาต  แสดงไว้ในที่ เปิดเผยและเห็นได้ ง่าย   
ณ  สถานพยาบาลสัตว์นั้น  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้มีแผ่นป้ายเพื่อแสดงชื่อและชื่อสกุลของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  สาขาวิชาชีพ  
รูปถ่ายสีที่เห็นหน้าได้ชัดเจน  พร้อมทั้งระบุเลขที่ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์   
วันและเวลาปฏิบัติงาน  เป็นตัวอักษรไทย  มีความสูงไม่น้อยกว่าหนึ่งเซนติเมตร  โดยด้านบนแผ่นป้าย 
ให้แสดงตัวอักษร  “ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์” 

(๒) สีของพื้นแผ่นป้ายให้ใช้สีขาว  สีของตัวอักษรให้ใช้สีน้ําเงิน 
(๓) วัสดุที่ใช้ทําแผ่นป้าย  ต้องแข็งแรง  ไม่ฉีกขาด  โค้งหรืองอได้ง่าย 
ข้อ ๙ ผู้รับอนุญาตต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการ  

ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานพยาบาลสัตว์นั้น  และจัดใหมี้แผ่นป้าย  ดังต่อไปนี้   
(๑) แผ่นป้ายแสดงตัวอักษร  “ตรวจสอบค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการที่นี่”  ตัวอักษร   

มีความสูงไม่น้อยกว่าสองเซนติเมตร  ขนาดของแผ่นป้ายกว้างไม่น้อยกว่าหกเซนติเมตร 
(๒) สีของพื้นแผ่นป้ายให้ใช้สีขาว  และตัวอักษรในแผ่นป้ายให้ใช้สีน้ําเงิน 
(๓) วัสดุที่ใช้ทําแผ่นป้าย  ต้องแข็งแรง  ไม่ฉีกขาด  โค้งหรืองอได้ง่าย 
ลักษณะและรายละเอียดของรายการอัตราขั้นสูง - ขั้นต่ําของค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการ  

ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ข้อ ๑๐ สถานพยาบาลสัตว์ที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งอยู่ก่อนวันที่ประกาศกระทรวงนี้ใช้บังคับ  
ให้ดําเนินการต่อไปได้  แต่ต้องจัดให้มีเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  ยา  และเวชภัณฑ์ที่จําเป็นประจํา
สถานพยาบาลสัตว์  ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สําหรับสถานพยาบาลสัตว์  ชื่อสถานพยาบาลสัตว์  
ลักษณะป้ายชื่อสถานพยาบาลสัตว์  ป้ายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  รายการอัตราค่ารักษาพยาบาล
และค่าบริการ  ตามที่กําหนดไว้ในประกาศกระทรวงนี้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประกาศ
กระทรวงนี้ใช้บังคับ 

ในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ถ้าอายุใบอนุญาตมีระยะเวลาเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน   
และผู้รับอนุญาตไม่ประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าว  ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงที่ใช้บังคับ   
อยู่ก่อนประกาศกระทรวงนี้ต่อไป  จนกว่าใบอนุญาตจะสิ้นอายุ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 


