
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอและกำรออกอำชญำบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดท ำกำรประมง 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนประมงจังหวัดแพร่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
  1. ผู้ประสงค์จะขอรับอำชญำบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดท ำกำรประมงให้ยื่นค ำขออำชญำบัตรตำมแบบค ำขอ 1 
ณ อ ำเภอหรือกิ่งอ ำเภอท้องที่ที่ท ำกำรประมง หรือภูมิล ำเนำ 
  2. กรณีกำรยื่นค ำขออำชญำบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดประเภทที่ได้มีกำรควบคุมจ ำนวนตำมที่กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ก ำหนด ให้ยื่นค ำขอ ณอ ำเภอหรือกิ่งอ ำเภอท้องที่ตำมทะเบียนรำยชื่อผู้รับอนุญำตเครื่องมือประมง นั้น 
  3. ผู้ประสงค์ยื่นค ำขอจะต้องปฎิบัติตำมระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขอและกำรออกอำชญำบัตรเพื่อใช้เครื่องมือ
ในพิกัดท ำกำรประมงพ.ศ.2554  
  4. อำชญำบัตรที่ออกให้ตำมระเบียบนี้มีอำยุถึงวันที่ 31 มีนำคม ของทุกปี และกำรขอต่ออำยุอำชญำบัตรฉบับนี้
ก ำหนดระยะเวลำให้ยื่นค ำขอได้ภำยในเดือนมีนำคมของทุกปีก่อนวันที่อำชญำบัตรฉบับเดิมจะหมดอำยุลง 
  5. กำรยื่นค ำขออำชญำบัตรภำยหลังจำกวันที่อำชญำบัตรฉบับเดิมหมดอำยุลงแล้ว หรือกำรยื่นค ำขออำชญำบัตรที่
ไม่มีส ำเนำอำชญำบัตรฉบับเดิมซึ่งยังไม่หมดอำยุแนบมำกับค ำขอด้วย มิให้ถือว่ำเป็นกำรขอต่ออำยุอำชญำบัตร 
 

เงื่อนไข : 
  1. ส ำนักงำนประมงอ ำเภอจะด ำเนินกำรรับเอกสำรค ำขอได้วันละ 20 ฉบับ ซึ่งจ ำนวนที่เกินจะด ำเนินกำรในวัน
ถัดไปเนื่องจำกมีเอกสำรที่เกี่ยวข้องตำมระเบียบที่ต้องตรวจสอบและมีขั้นตอนระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน หำกรับเอกสำร
ค ำขอเกินจ ำนวนจะไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จตำมกรอบเวลำ 
  2. ผู้ยื่นค ำขออำชญำบัตรเพื่อใช้เครื่องมือประมงในพิกัดต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
    2.1 ต้องเป็นบุคคลสัญชำติไทย และมีภูมิล ำเนำอยู่ในประเทศไทย 
    2.2 กรณีเป็นนิติบุคคลต้องมีวัตถุประสงค์ในกำรท ำกำรประมง 
    2.3 กรณีท่ีใช้เรือเป็นเครื่องมือท ำกำรประมงต้องเป็นเจ้ำของเรือประมง หรือเป็นผู้ซึ่งได้รับควำมยินยอม
จำกเจ้ำของเรือประมงให้ใช้เรือล ำนั้นท ำกำรประมงได้ 
  3. กรณีเจ้ำหน้ำที่มีข้อสงสัยในหลักฐำนเอกสำรที่ยื่น เจ้ำหน้ำที่ผู้พิจำรณำสำมำรถแจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอมำชี้แจง
เพ่ิมเติมได้ 
  4. กรณีกำรมอบอ ำนำจผู้มอบอ ำนำจจะต้องมอบอ ำนำจให้ผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจด ำเนินกำรจนเบ็ดเสร็จ
กระบวนงำน 
  5. กรณียื่นเอกสำรหลักฐำนประกอบไม่ครบถ้วนถูกต้อง จะถือว่ำยังไม่ได้รับเอกสำรค ำขอจนกว่ำเอกสำรประกอบ
ค ำขอจะครบถ้วนถูกต้อง 
  6. กรณีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง และไม่อำจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ใน
ขณะนั้น ผู้รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนร่วมกัน พร้อมก ำหนด
ระยะเวลำให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติม หำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดจะถือ
ว่ำผู้ยื่นค ำขอไม่ประสงค์จะยื่นค ำขอ 



  7. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้องตำมท่ี
ระบุไว้ในคู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว 
  8. ส ำเนำเอกสำรจะต้องลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ 
  9. ผู้ยื่นค ำขอจะต้องอ ำนวยควำมสะดวกให้กับเจ้ำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบเครื่องมือท ำกำรประมง 
  10. หำกผู้ยื่นค ำขอประสงค์จะให้บุคคลใดในครอบครัวหรือลูกจ้ำงของตน มีสิทธิ์ใช้เครื่องมือท ำกำรประมงในพิกัด
นั้นด้วย ให้ระบุชื่อบุคคลนั้นไว้ในค ำขออำชญำบัตรด้วย 
  
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 สถานที่ให้บริการ 
(หมายเหตุ: -)  
ส านักงานประมงจังหวัแพร่ ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

สถานที่ให้บริการ 
(หมายเหตุ: -) เฉพาะกรณีไม่มีส านักงานประมงอ าเภอในพ้ืนที่))
ที่ว่าการอ าเภอ/ติดต่อส านักงานประมงจังหวัแพร่ ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 4 วันท ำกำร 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
1. ผู้ยื่นค ำขอยื่นค ำขอตำมแบบค ำขอ 1 พร้อมเอกสำร
หลักฐำนประกอบ 
2. เจ้ำหน้ำที่รับค ำขอตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของค ำ
ขอและเอกสำรที่แนบ 
3. เจ้ำหน้ำที่นัดตรวจสอบเครื่องมือท ำกำรประมงและเรือท ำ
กำรประมง 
(หมายเหตุ: (กรณีเอกสารค าขอไม่ถูกต้องครบถ้วนให้ผู้ยื่นค า
ขอปรับปรุงแก้ไขภายใน 1 วนัท าการ))  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
อ ำเภอ* 

 

2) กำรพิจำรณำ 
1. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเครื่องมือท ำกำรประมงและเรือท ำกำร
ประมง 
2. เจ้ำหน้ำที่แจ้งผู้ยื่นค ำขอมำช ำระเงินอำกร(ค่ำธรรมเนียม
อำชญำบัตร) 
(หมายเหตุ: (กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าเครื่องมือท าการประมง
ไม่ตรงตามค าขอ เจ้าหน้าที่จะยกเลิกค าขอและให้แจ้งผู้ยื่นค า
ขอให้ทราบโดยเร็ว))  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
อ ำเภอ* 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
3) กำรพิจำรณำ 

เจ้ำหน้ำที่จัดท ำอำชญำบัตรตำมแบบอำชญำบัตรท้ำย
กฎกระทรวงให้ถูกต้องครบถ้วน 
(หมายเหตุ: -)  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนประมง
อ ำเภอ* 

 

4) กำรพิจำรณำ 
1. ผู้ยื่นค ำขอช ำระเงินอำกร(ค่ำธรรมเนียม) 
2. เจ้ำหน้ำที่เสนอให้ผู้มีอ ำนำจพิจำรณำลงลำยมือชื่ออนุญำต
ในอำชญำบัตร 
(หมายเหตุ: (ผู้ยื่นค าขอจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมภายในเวลา 
14.00 น. เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะได้จัดท าใบอนุญาตพร้อม
เสนอผู้มีอ านาจเพ่ือพิจารณาลงนามและน าเงินส่งคลังภายใน
วันนั้น))  

4 ชั่วโมง ส ำนักงำนประมง
อ ำเภอ* 

 

5) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
ผู้มีอ ำนำจลงลำยมือชื่ออนุญำตในอำชญำบัตร 
(หมายเหตุ: (ผู้มีอ านาจลงลายมือชื่ออนุญาตในอาชญาบัตร
ก่อนเวลา 15.30 น. เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะได้น าเงินอากร 
(ค่าธรรมเนียมอาชญาบัตร) ส่งคลังภายในวันนั้น))  

3 ชั่วโมง ส ำนักงำนประมง
อ ำเภอ* 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1.กรณีบุคคลธรรมดำ 
2. กรณีผู้ยื่นค ำขอประสงค์ที่จะให้บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่
ไม่ใช่เจ้ำของเรือมีสิทธิใช้เครื่องมือท ำกำรประมงในพิกัดนั้นด้วยให้
แนบส ำเนำบัตรประชำชนของบุคคลภำยในครอบครัวหรือบุคคลที่
ไม่ใช่เจ้ำของเรือมีสิทธิ เช่น ลูกจ้ำง เป็นต้น 
3. กรณีมอบอ ำนำจให้ผู้อ่ืนด ำเนินกำรแทน จะต้องแนบส ำเนำบัตร
ประชำชนของผู้มอบและผู้รับมอบ 
4. กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องแนบส ำเนำบัตรประชำชนของกรรมกำรผู้มี
อ ำนำจ) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

กรมกำรปกครอง 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
หมำยเหตุ (1. กรณีบุคคลธรรมดำ 
2. กรณีประสงค์ให้บุคคลใดในครอบครัวหรือลูกจ้ำงของตน มีสิทธิ์ใช้
เครื่องมือท ำกำรประมงในพิกัดนั้นด้วยให้แนบส ำเนำทะเบียนบ้ำนของ
บุคคลนั้นด้วย) 

3) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีผู้ยื่นค ำขอเป็นนิติบุคคล) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

4) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีให้ผู้อ่ืนยื่นค ำขอแทน) 

- 

5) 
 

แบบค ำขอ 1 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ตำมระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขอและกำรออก
อำชญำบัตรเพ่ือใช้เครื่องมือในพิกัดท ำกำรประมง พ.ศ. 2554) 

กรมประมง 

6) 
 

ใบอนุญำตกำรใช้เรือประมงหรือใบทะเบียนเรือไทย 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีใช้เรือเป็นเครื่องมือท ำกำรประมง 
2. กรณีใช้เรือที่มีขนำดควำมยำวไม่เกิน 14 เมตรสำมำรถใช้ใบส ำคัญ
แสดงกำรจดทะเบียนผู้มีอำชีพในกำรประมงกำรค้ำสินค้ำสัตว์น้ ำ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำและอุตสำหกรรมสัตว์น้ ำ (ใบอนุญำต 6) แทนส ำเนำ
ใบอนุญำตใช้เรือหรือใบทะเบียนเรือไทยได้) 

กรมเจ้ำท่ำ 

7) 
 

อำชญำบัตรฉบับหลังสุดส ำหรับใช้เครื่องมือในพิกัดชนิดนั้น (ถ้ำมี) 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีต่ออำยุ) 

กรมประมง 

8) 
 

หนังสือยินยอมให้ใช้เรือประมง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีผู้ยื่นค ำขอรับอำชญำบัตรมิใช่เจ้ำของเรือประมงต้อง
แนบหลักฐำนที่แสดงว่ำได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของเรือนั้นให้ใช้ท ำ
กำรประมงได้) 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
9) 

 
รูปถ่ำยเรือ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีใช้เรือเป็นเครื่องมือท ำกำรประมง) 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ยอขันช่อ ช้อนขันช่อ ช้อนสนั่นและช้อนหำงเหย่ียวมีเครื่องยก 
(หมายเหตุ: (ค่าธรรมเนียมต่อปาก ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในบัญชี
หมายเลข 2 อัตราเงินอากรอนุญาตบัตรส าหรับเครื่องมือในพิกัดตาม
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 20 บำท 
  
 

2) ถุงโพงพำง 
(หมายเหตุ: (ค่าธรรมเนียมต่อถุง ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในบัญชี
หมายเลข 2 อัตราเงินอากรอนุญาตบัตรส าหรับเครื่องมือในพิกัดตาม
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 20 บำท 
  
 

3) ถุงบำม 
(หมายเหตุ: (ค่าธรรมเนียมต่อปาก ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในบัญชี
หมายเลข 2 อัตราเงินอากรอนุญาตบัตรส าหรับเครื่องมือในพิกัดตาม
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 15 บำท 
  
 

4) เรือผีหลอกหรือเรือกัตรำ 
(หมายเหตุ: (ค่าธรรมเนียมต่อล า ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในบัญชี
หมายเลข 2 อัตราเงินอากรอนุญาตบัตรส าหรับเครื่องมือในพิกัดตาม
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 10 บำท 
  
 

5) แหยำวตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป 
(หมายเหตุ: (ค่าธรรมเนียมต่อปาก ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในบัญชี
หมายเลข 2 อัตราเงินอากรอนุญาตบัตรส าหรับเครื่องมือในพิกัด ตาม
พระราชบัญญัติการประมงพ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 10 บำท 
  
 

6) ช้อนต่ำงๆ ปำกกว้ำงตั้งแต่ 3.5 เมตร ขึ้นไป 
(หมายเหตุ: (ค่าธรรมเนียมต่อปาก ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในบัญชี
หมายเลข 2 อัตราเงินอากรอนุญาตบัตรส าหรับเครื่องมือในพิกัด ตาม
พระราชบัญญัติการประมงพ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 10 บำท 
  
 

7) เบ็ดรำวยำวตั้งแต่ 40 เมตรขึ้นไป 
(หมายเหตุ: (ค่าธรรมเนียมต่อสาย ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในบัญชี
หมายเลข 2 อัตราเงินอากรอนุญาตบัตรส าหรับเครื่องมือในพิกัด ตาม
พระราชบัญญัติการประมงพ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 5 บำท 
  
 



ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
8) อวนลอยขนำดช่องตำตั้งแต่ 7 เชนติเมตรขึ้นไป 

(หมายเหตุ: (- ค่าธรรมเนียมต่อเมตร ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในบัญชี
หมายเลข 2 อัตราเงินอากรอนุญาตบัตรส าหรับเครื่องมือในพิกัด ตาม
พระราชบัญญัติการประมงพ.ศ. 2490 
- การวัดให้ดึงตาอวนเป็นเส้นตรงตามเส้นทแยงมุมแล้ววัดตามเส้นนั้น
จากก่ึงกลางของเงื่อนหนึ่งไปยังกึ่งกลางของอีกเง่ือนหนึ่ง))  

 ค่ำธรรมเนียม 1 บำท 
  
 

9) อวนลอยขนำดช่องตำไม่ถึง 7 เซนติเมตร 
(หมายเหตุ: (- ค่าธรรมเนียมต่อเมตร ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในบัญชี
หมายเลข 2 อัตราเงินอากรอนุญาตบัตรส าหรับเครื่องมือในพิกัด ตาม
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 
- การวัดให้ดึงตาอวนเป็นเส้นตรงตามเส้นทแยงมุมแล้ววัดตามเส้นนั้น
จากก่ึงกลางของเงื่อนหนึ่งไปยังกึ่งกลางของอีกเง่ือนหนึ่ง))  

 ค่ำธรรมเนียม 2 บำท 
  
 

10) อวนลำก 
(หมายเหตุ: (ค่าธรรมเนียมต่อเมตร ซึ่งเป็นไปตามท่ีระบุไว้ในบัญชี
หมายเลข 2 อัตราเงินอากรอนุญาตบัตรส าหรับเครื่องมือในพิกัด ตาม
พระราชบัญญัติการประมงพ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 5 บำท 
  
 

11) ข่ำยหรืออวน ขนำดกว้ำงกว่ำ 1 เมตร ถึง 4 เมตร (ควำมยำว 2 
เมตร) 
(หมายเหตุ: (ค่าธรรมเนียมต่อเมตร ซึ่งเป็นไปตามท่ีระบุไว้ในบัญชี
หมายเลข 2 อัตราเงินอากรอนุญาตบัตรส าหรับเครื่องมือในพิกัด ตาม
พระราชบัญญัติการประมงพ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 1 บำท 
  
 

12) ข่ำยหรืออวนขนำดกว้ำงกว่ำ 4 เมตร ถึง 8 เมตร 
(หมายเหตุ: (ค่าธรรมเนียมต่อเมตร ซึ่งเป็นไปตามท่ีระบุไว้ในบัญชี
หมายเลข 2 อัตราเงินอากรอนุญาตบัตรส าหรับเครื่องมือในพิกัด ตาม
พระราชบัญญัติการประมงพ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 1 บำท 
  
 

13) ข่ำยหรืออวนขนำดกว้ำง 8 เมตร ถึง 24 เมตร 
(หมายเหตุ: (ค่าธรรมเนียมต่อเมตร ซึ่งเป็นไปตามท่ีระบุไว้ในบัญชี
หมายเลข 2 อัตราเงินอากรอนุญาตบัตรส าหรับเครื่องมือในพิกัด ตาม
พระราชบัญญัติการประมงพ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 2 บำท 
  
 

14) ข่ำยหรืออวน ขนำดกว้ำง 24 เมตรขึ้นไป 
(หมายเหตุ: (ค่าธรรมเนียมต่อเมตร ซึ่งเป็นไปตามท่ีระบุไว้ในบัญชี
หมายเลข 2 อัตราเงินอากรอนุญาตบัตรส าหรับเครื่องมือในพิกัด ตาม
พระราชบัญญัติการประมงพ.ศ. 2490))  

 ค่ำธรรมเนียม 3 บำท 
  
 

 
 



แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค ำขอใบอนุญำต 1 
(หมายเหตุ: -)  

2) ระเบียบกรมประมงว่ำด้วยกำรขอและกำรออกอำชญำบัตรฯ พ.ศ. 2554 
(หมายเหตุ: -)  

 
 

 


