
กฎกระทรวง
ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2522)

ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
------------------------------------------------

อาศยัอํ านาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 14 มาตรา 18 มาตรา 21 และมาตรา 22 แหง   
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522  รัฐมนตรวีาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้

ขอ 1  ผูใดประสงคจะขอรบัใบอนญุาตตัง้โรงงานผลติอาหารเพือ่จ ําหนายใหยืน่ค ําขอตามแบบ
อ.1 ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ อ.1

ขอ 2  ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ 1 ตองแนบหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาตดังตอไปนี้
จ ํานวนสองชุด

(1)  รายการเครื่องจักร เครื่องมือ พรอมทั้งอุปกรณที่ใชประกอบในการผลิตอาหาร ชนิด
ขนาด (แรงมา) และคํ ารับรองที่จะแสดงใหเชื่อถือไดวาอาหารที่ผลิตนั้นจะมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามที่
ก ําหนดและปลอดภัยในการบริโภค

(2)  แผนทีแ่สดงที่ต้ังของโรงงาน และสิ่งปลูกสรางที่อยูในบริเวณใกลเคียง
(3)  แบบแปลนแผนผังสิ่งปลูกสรางภายในบริเวณโรงงานที่ถูกตองตามมาตราสวน

โดยแสดงรายการดังตอไปนี้
(ก)  รูปดานหนา ดานขาง แปลนพื้น และรูปตัดของอาคารที่ใชในการผลิต
(ข)  การแบงกั้นหองหรือเนื้อที่หรือบริเวณโดยแยกเปนสวนสัดสํ าหรับการผลิต

อาหารแตละประเภท เพื่อใชเปนวัตถุดิบ ใชเปนบริเวณผลิตอาหาร บริเวณติดตั้งเครื่องจักร บริเวณบรรจุ 
บริเวณเกบ็อาหารทีผ่ลิตแลว และบรเิวณอืน่ ๆ พืน้และผนงับริเวณดงักลาวตองสรางดวยวสัดุทีง่ายตอการท ํา
ความสะอาด และใหแสดงระดับพื้นของหองผลิตอาหารเปนแบบลาดเอียงลงสูทางระบายนํ้ าเพื่อสะดวกใน
การทํ าความสะอาด

(ค)  ทอหรือทางระบายนํ ้า ระบบและกรรมวธิกี ําจดันํ ้าเสยีหรอืนํ ้าทิง้ โดยมรีายละเอยีด
ในการค ํานวณ พรอมทัง้แจงขนาดของทอหรือทางระบายนํ ้าและทศิทางของนํ ้าไหลภายในโรงงานจนออกนอก
โรงงานโดยละเอียด ถามีทางระบายนํ้ าสาธารณะอยูใกลเคียงบริเวณที่ผลิตอาหารก็ใหแสดงทางระบายนํ้ า
ทิง้ไปสูทางระบายนํ้ าสาธารณะดวย

ขอ 3  ใบอนุญาตผลิตอาหารใหใชแบบ อ.2 ทายกฎกระทรวงนี้
ขอ 4  ผูรับอนุญาตผลิตอาหารจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้

(1)  ตองรักษาบริเวณที่ผลิต บรรจุ หรือเก็บอาหารที่ผลิตแลว สถานที่เก็บวัตถุดิบ และ
บริเวณอืน่ ๆ ใหสะอาดถกูสขุลกัษณะ และสามารถปองกนัมใิหแมลงหรอืส่ิงอืน่เขามาปะปนหรอืเปรอะเปอน
กบัวตัถดิุบหรืออาหารทีผ่ลิตแลว และจดัใหมแีสงสวางและการถายเทอากาศอยางเพยีงพอตามความจ ําเปน



(2)  จัดเครื่องมือเครื่องใชชนิดที่เหมาะสมกับงานที่จะใช และใหมีการปองกันเครื่องมือ
เครื่องใชไมใหปะปนหรือเปรอะเปอนกับวัตถุหรือส่ิงสกปรก เครื่องมือและเครื่องใชที่จะใชทํ าอาหารตองทํ า
ดวยโลหะหรอืวัสดุที่ปลอดภัยตามหลักวิชาการสํ าหรับการผลิตอาหารประเภทนั้น ๆ

(3)  จัดหองนํ้ า หองสวม และเครื่องสุขภัณฑ พรอมดวยสบูสํ าหรับลางมือ ใหเพียงพอ
แกจ ํานวนคนงาน และใหมีการรักษาความสะอาด พรอมทั้งใชยาฆาเชื้อโรคเปนประจํ าวันดวย

(4)  รักษาเครือ่งมือเครื่องใชตาม (3) ตลอดจนอาคารโรงงานใหอยูในสภาพที่เรียบรอย
และสะอาดถูกสุขลักษณะอยูเสมอ

(5)  จัดใหมีที่เก็บขยะมูลฝอยใหเพียงพอและสะอาดถูกสุขลักษณะ ตลอดจนใชวิธีที่
เหมาะสมในการกํ าจัดขยะมูลฝอยและเขมาควัน

(6)  นํ ้าทีใ่ชในการผลิตอาหารตองเปนนํ้ าสะอาด บริโภคไดตามคุณภาพหรือมาตรฐาน
ของกระทรวงสาธารณสุข และนํ้ าที่ใชภายในอาคารโรงงานตองเปนนํ้ าสะอาด

(7)  จดัใหคนงานที่ปรุงหรือผลิตอาหารใชเครื่องแตงกายที่สะอาดเหมาะสมกับประเภท
ของงานทีท่ ําอยู เชน ใชผากันเปอน รองเทากันนํ้ า ถุงมือ ผาคลุมผม

(8)  ตองหามคนงานที่มีบาดแผลหรือมีอาการของโรคที่อาจแพรเชื้อไปกับอาหารได
ท ําหนาทีท่ี่จะตองสัมผัสกับอาหารที่ผลิตในระยะนั้น

(9)  ไมใช จาง วาน คนไรความสามารถหรือมีจิตฟนเฟอน หรือคนซึ่งเปนพาหะของโรค
หรือซ่ึงเปนโรคดังตอไปนี้ ปฏิบัติงานในสถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาต

(ก)  โรคเรื้อน
(ข)  วัณโรคในระยะอันตราย
(ค)  โรคติดยาเสพติด
(ง)  โรคพิษสุราเรื้อรัง
(จ)  โรคเทาชาง
(ฉ)  โรคผิวหนังที่นารังเกียจ

(10)  รับคนงานที่ปรุงหรือผลิตอาหารเฉพาะผูมีใบรับรองของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
วาไมเปนโรคตาม (9)

(11)  จดัใหคนงานไดรับการตรวจรางกาย โดยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมอยางนอยปละ
หนึง่ครัง้ และใหเก็บเอกสารการตรวจรางกายไวเปนหลักฐาน

(12)  ตองหามหรือปองกันมิใหบุคคลใดกระทํ าการอยางใดอยางหนึ่งอันพึงรังเกียจตอ
การรกัษาความสะอาดในการผลิตอาหาร เชน สูบบุหร่ี บวนนํ้ าลาย บวนนํ้ าหมาก ในบริเวณที่ผลิต บรรจุ 
หรือเกบ็อาหารที่ผลิตแลว และสถานที่เก็บวัตถุดิบ

(13)  ตองปองกนัดแูลมใิหมสัีตวทกุชนดิภายในบรเิวณทีใ่ชท ําการผลติ บรรจ ุหรือเกบ็อาหาร
ทีผ่ลิตแลว และสถานที่เก็บวัตถุดิบ



(14)  ตองติดปายขอความตาม (12) และ (13) ไวในที่ที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน
ในบริเวณดังกลาว

ขอ 5  ผูรับอนุญาตผลิตอาหารผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหยื่นคํ าขอตามแบบ อ.3
ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ อ.3

การอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร ผูอนุญาตจะแสดงไวในรายการตออายุ 
ใบอนญุาตในใบอนุญาตเดิม หรือจะออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิมใหใหมก็ได

ขอ 6  ผูรับอนุญาตผลิตอาหารผูใดประสงคจะขอรับใบแทนใบอนุญาต ใหยื่นคํ าขอตามแบบ
อ.4 ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ อ.4

การอนุญาตคํ าขอใบแทนใบอนุญาต ใหผูอนุญาตออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาต
เดมิ แตใหกํ ากับคํ าวา “ใบแทน” ไวที่ดานหนาดวย

ขอ 7  ผูรับอนุญาตผลิตอาหารผูใดประสงคจะยายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร ใหยื่น
คํ าขอตามแบบ อ.5 ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ อ.5

การอนญุาตใหยายสถานทีผ่ลิตหรอืสถานทีเ่กบ็อาหาร ใหผูอนญุาตแสดงการอนญุาตไว
ในใบอนุญาตผลิตอาหารหรือใบแทน

ในการขออนญุาตยายสถานทีผ่ลิตหรอืสถานทีเ่กบ็อาหาร ใหน ําความในขอ 2 มาใชบังคบั
โดยอนุโลม

ขอ 8  การยื่นคํ าขอตามกฎกระทรวงนี้ ใหยื่น ณ กองควบคุมอาหาร สํ านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และสํ าหรับในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหยื่น ณ สํ านักงาน
สาธารณสุขแหงจังหวัดนั้น ๆ ไดดวย

ใหไว ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2522

                      บุญสม  มารติน
        รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

(96 ร.จ.1 ตอนที่ 193 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2522)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ  :  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา 14 มาตรา 18 มาตรา 21

และมาตรา 22  แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 บัญญัติวา การขออนุญาตและ
การอนุญาตใหต้ังโรงงานผลิตอาหารเพื่อจํ าหนาย การขอตออายุใบอนุญาต การขอใบแทน
ใบอนญุาต การขออนุญาตยายสถานที่ผลิตอาหารหรือสถานที่เก็บอาหาร ตลอดจนเงื่อนไขที่
ผูรับอนญุาตพงึปฏิบัติ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กํ าหนดในกฎกระทรวง
จงึจ ําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้



แบบ อ.1

คํ าขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร
--------------------------------------

เขยีนที ่…
วนัที…่…

1. ขาพเจา…………………………………………. อายุ……
บัตรประจ ําตวัประชาชน เลขที่…………..……………..ออกให ณ…………
ตรอก/ซอย………………………ถนน……………………..หมูที่…………
อํ าเภอ/เขต……………………………….จังหวัด………………………….

2.  ขอรับใบอนญุาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร ในนามของ………
                                                                                                                                                                                     

โดยม…ี……………………..…………….เปนผูดํ าเนินกิจการ ณ สถานที่ผ
อยูเลขที…่……………..ตรอก/ซอย……………………….ถนน……………
ตํ าบล/แขวง……………………………….อํ าเภอ/เขต………….……ถนน
โทรศพัท……………………..และมีสถานที่เก็บอาหารอยูเลขที่……………
ถนน…………………….หมูที่………………ตํ าบล/แขวง…………………
จงัหวดั……………………………โทรศัพท…………………………..

3.  เพือ่ผลิตอาหาร……………………………………………
………………………………………………………………………………

4.  พรอมกบัคํ าขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวย ค
(1)  รายการเครือ่งจกัร เครือ่งมอื พรอมทัง้อปุกรณทีใ่ชประกอ
(2)  แผนทีแ่สดงทีต้ั่งของโรงงานและสิ่งปลูกสรางที่อยูในบ
(3)  แบบแปลนแผนผังสิ่งปลูกสรางภายในบริเวณโรงงาน
(4)  สํ าเนาหรือรูปถายทะเบียนบาน
(5)  สํ าเนาหรอืรูปถายหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถ

                               แทนนิติบุคคลผูขอนุญาต
(6)  หนงัสอืแสดงวาเปนผูไดรับมอบหมายใหดํ าเนินกิจกา
(7)  สํ าเนาหรอืรูปถายใบทะเบียนการคาหรือใบทะเบียนพ
(8)  หนงัสอืรับรองสัญชาติของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณ

(ลายมอืชื่อ)…………………
เลขรับที่…………………………..
วันที่………………………………

(สํ าหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก)
………………………………….
…เดือน……………..พ.ศ………
……… ป สัญชาติ…………..…
……..………... อยูเลขที่……..

…….ตํ าบล/แขวง………………
.โทรศัพท……………………….
…………………………………

                    (ช่ือผูขออนุญาต)

ลิตชื่อ…………………………..
…………..หมูที่………………

………………….หมูที่…………
..………ตรอก/ซอย……………
……อํ าเภอ/เขต………………..

…………………………………
…………………………………
ือ
บในการผลติอาหาร จ ํานวน 2 ชดุ
ริเวณใกลเคียง จํ านวน 2 ชุด

 จํ านวน 2 ชุด

ุประสงค และผูมีอํ านาจลงชื่อ

รของนิติบุคคลผูขออนุญาต
าณิชย
ิชย

……………………. ผูยื่นคํ าขอ



แบบ อ.2

ใบอนุญาตผลิตอาหาร
ใบอนุญาตที่…………………………

ใบอนุญาตฉบับนี้ใหไวแก
……………………………………………………

โดยม…ี………………………………..……….. เปนผูดํ าเนินกิจการ เพื่อแสดงวาเปนผูไดรับ
อนญุาตใหต้ังโรงงานผลิตอาหารเพื่อจํ าหนายตามมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

ณ สถานทีผ่ลิต ชือ่ ………………………...…………………….…… อยูเลขที่ …….………..
ตรอก/ซอย ………………….… ถนน……………………. หมูที่…… ตํ าบล/แขวง………..………………...
อํ าเภอ/เขต……………………………..… จังหวัด………………….…………..… และมีสถานที่เก็บอาหาร
อยูเลขที ่…………….… ตรอก/ซอย…………..………………. ถนน ……………………… หมูที่…………
ตํ าบล/แขวง ………………………….. อํ าเภอ/เขต ………….……..…… จังหวัด………………………….

ใบอนญุาตฉบบันี ้ใหใชไดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. ………………….. และใหใชไดเฉพาะ
สถานทีผ่ลิตและสถานที่เก็บอาหารที่ระบุไวในใบอนุญาตฉบับนี้เทานั้น

ใหไว ณ วันที่……………เดือน……………………..พ.ศ…………………
                                                                                     ………………………………………………
                                                                      ตํ าแหนง …………….………………………………….
                                                                                                              ผูอนุญาต

รายการตออายุใบอนุญาต
การตออายุใบอนุญาต คร้ังที่ 1                                                              การตออายุใบอนุญาต คร้ังที่ 2
ใหตออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง                                                          ใหตออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง
วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ………….                                                          วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ…………
(ลายมอืชือ่)………………………                                                         (ลายมือชื่อ)…………………….
ตํ าแหนง………………………….                                                          ตํ าแหนง………………………..
                      ผูอนุญาต                                                                                           ผูอนุญาต
…………./……………/…………                                                        …………./……………/…………
การตออายุใบอนุญาต คร้ังที่ 3                                                                การตออายุใบอนุญาต คร้ังที่ 4
ใหตออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง                                                         ใหตออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง
วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ………….                                                          วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ…………
(ลายมอืชือ่)………………………                                                         (ลายมือชื่อ)…………………….
ตํ าแหนง………………………….                                                          ตํ าแหนง………………………..
                       ผูอนุญาต                                                                                          ผูอนุญาต
…………./……………/…………                                                        …………./……………/…………



แบบ อ.3

คํ าขอตออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร
---------------------------------

เขยีนท…ี…
วนัที…่……เดือ

ขาพเจา …………………..…….………………. อายุ …………
บัตรประจ ําตวัประชาชน เลขที่…………..…………..………...ออกให ณ……
อยูเลขที่………………….ตรอก/ซอย………………………ถนน……………
ตํ าบล/แขวง………………..………อํ าเภอ/เขต…………………………….จัง
โทรศพัท ………………………………..

ขอตออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร ตามใบอนุญาตที่ ……………
ในนามของ ………………………………………………… สถานที่ผลิตชื่อ …
                                                                       (ช่ือผูรับอนุญาต)

อยูเลขที่………………….ตรอก/ซอย……………………….…..ถนน………
ตํ าบล/แขวง…………………อํ าเภอ/เขต…………………………….….จังหว
โทรศพัท……………………… ซึ่งไดรับอนุญาตเมื่อวันที่…………. เดือน ….
และสิน้อายเุมือ่วนัที่………………เดือน………………………………..พ.ศ…

พรอมกบัคํ าขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวย คือ
(1)  ใบอนุญาตผลิตอาหารหรือใบแทน
(2)  หนงัสอืแสดงวาเปนผูไดรับมอบหมายใหดํ าเนินกิจการของน

(ลายมอืชือ่) …………………
เลขรับที่…………………………..
วันที่………………………………

(สํ าหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก)
……………………………….
น………………..พ.ศ………

… ป  สัญชาติ ……….…..…
……………………………... 
………...หมูที่……………….
หวัด…………………………

………………………………
……………………………..

……………….หมูที่…………
ัด…………………………….

.………………พ.ศ…………
………………..

ิติบุคคลผูขออนุญาต

………………….. ผูยื่นคํ าขอ



แบบ อ.4

คํ าขอใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร
---------------------------------

เขยีนท…ี
วนัที…่……

ขาพเจา …………………..…….………………. อายุ ………
บัตรประจ ําตวัประชาชน เลขที่…………..…………..………...ออกให ณ…
อยูเลขที่………………….ตรอก/ซอย………………………ถนน…………
ตํ าบล/แขวง………………..………อํ าเภอ/เขต……………………………
โทรศพัท ………………………………..

ขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร ตามใบอนุญาตที่ ………
ในนามของ ………………………………………………… สถานที่ผลิตชื่อ
                                                                       (ช่ือผูรับอนุญาต)

อยูเลขที่………………….ตรอก/ซอย……………………….…..ถนน……
ตํ าบล/แขวง…………………อํ าเภอ/เขต…………………………….….จัง
โทรศพัท……………………….…

เหตผุลทีข่อใบแทนใบอนุญาต ………………………………
………………………………………………………………………………

(ลายมอืชือ่) ………………

------------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ   1.  ในกรณทีีใ่บอนุญาตผลิตสูญหาย ใหนํ าใบรับแจงความวาใ

 ของสถานตํี ารวจแหงทองที่ที่ใบอนุญาตนั้นสูญหายมาดวย
 2.  ในกรณทีีใ่บอนญุาตผลติอาหารถูกทํ าลายบางสวน ใหแนบ

  นัน้มาดวย
เลขรับที่…………………………..
วันที่………………………………

(สํ าหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก)
………………………………….
เดือน………………..พ.ศ………

…… ป  สัญชาติ ……….…..…
………………………………... 
…………...หมูที่……………….
.จังหวัด…………………………

………………………………..
 ………………………………..

………………….หมูที่…………
หวัด…………………………….

…………………………………
…………………………………

…………………….. ผูยื่นคํ าขอ

---------------------------------------
บอนุญาตผลิตอาหารสูญหาย

ใบอนุญาตที่ถูกทํ าลายบางสวน



แบบ อ.5

คํ าขออนุญาตยายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บ

เขยีนที…่
วนัที…่……

ขาพเจา …………………..…….………………. อายุ ………
บัตรประจ ําตวัประชาชน เลขที่…………..…………..………...ออกให ณ…
อยูเลขที่………………….ตรอก/ซอย………………………ถนน…………
ตํ าบล/แขวง………………..………อํ าเภอ/เขต……………………………
โทรศพัท ………………………………..

ขอยายสถานที่ผลิตอาหารหรือสถานที่เก็บอาหาร(1) ตามใบอน
ในนามของ ……………………………… จากสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บ
                                                    (ช่ือผูรับอนุญาต)

อยูเลขที่………………….ตรอก/ซอย……………………….…..ถนน……
ตํ าบล/แขวง…………………อํ าเภอ/เขต…………………………….….จัง
โทรศัพท……………………….… ไปอยูเลขที่ …………..… ตรอก
ถนน…………………….หมูที่……… ตํ าบล/แขวง……………….… อํ าเภ
จงัหวดั……………………………. โทรศัพท……………………….…

พรอมกบัคํ าขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวย คือ
(1)  รายการเครือ่งจกัร เครือ่งมอื พรอมทัง้อปุกรณทีใ่ชประกอบ
(2)  แผนทีแ่สดงทีต้ั่งของโรงงานและสิ่งปลูกสรางที่อยูในบริเว
(3)  แบบแปลนแผนผังสิ่งปลูกสรางภายในบริเวณโรงงาน จํ า
(4)  ใบอนุญาตผลิตอาหารหรือใบแทน
(5)  หนงัสอืแสดงวาเปนผูไดรับมอบหมายใหดํ าเนินกิจการขอ

(ลายมอืชือ่) ………………
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1)  หมายเหตุ  ใหขีดฆาขอความที่ไมตองการออก
เลขรับที่…………………………..
วันที่………………………………

(สํ าหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก)
อาหาร

………………………………….
เดือน………………..พ.ศ………

…… ป  สัญชาติ ……….…..…
………………………………... 
…………...หมูที่……………….
.จังหวัด…………………………

ุญาตที่ ………………………..
อาหาร(1) ชือ่ …………………..

………………….หมูที่…………
หวัด…………………………….
/ซอย……………………….…..
อ/เขต…………………………...

ในการผลติอาหาร จ ํานวน 2 ชดุ
ณใกลเคียง จํ านวน 2 ชุด
นวน 2 ชุด

งนิติบุคคลผูขออนุญาต

…………………….. ผูยื่นคํ าขอ
-----------------------------------------------------------------


