ขั้นตอนและระยะเวลาการอนุญาตให้ผู้ยากไร้ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
จังหวัดและสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ส่งคาขอฯ
พร้อมความเห็นให้กรมป่าไม้

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบ กฎหมาย
นโยบายและมติครม.

ประมวลเรื่องเสนออธิบดีกรมป่าไม้

7 วัน

45 วัน

ประมวลเรื่องเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองฯ

30 วัน

เสนอคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่า
สงวนแห่งชาติเพื่อพิจารณาอนุมัติ

30 วัน

กรณีพื้นที่ติดZone C ให้เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณาอนุมัติ

30 วัน

กรมป่าไม้ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทา
ประโยชน์มนเขตป่าสงวนแห่งชาติ แจ้งจังหวัด
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาให้บริการ 112หรือ 142 วัน

-2ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิอชอบ
ลาดับ
ที่

ประเภท
ขั้นตอน

1

รับคำขอ

2

การตรวจสอบ
เอกสาร

3

กำรพิจำรณำ

4

กำรพิจำรณำ

5

กำรพิจำรณำ/
ลงนำม

6

กำรพิจำรณำ/
ลงนำม

7

แจ้งออก
หนังสือ
อนุญำต

การอนุญาตให้ผู้ยากไร้ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
รายละเอียดของขั้นตอนการ ระยะเวลา
ส่วนงาน/
บริการ
ให้บริการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
-จังหวัดและสำนักจัดกำร
จังหวัดและ
ทรัพยำกรป่ำไม้ท้องที่ ส่งคำขอฯ
สำนักจัดกำร
พร้อมควำมเห็นให้กรมป่ำไม้
ทรัพยำกรป่ำไม้
ท้องที่
-เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำร
ตำมระเบียบ กฎหมำย
นโยบำยและมติคณะรัฐมนตรี
-ประมวลเรื่องเสนออธิบดีกรม
ป่ำไม้
-ประมวลเรื่องเสนอ
คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำ
กลั่นกรองกำรใช้ประโยชน์ใน
เขตป่ำสงวนแห่งชำติฯ
-เสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำ
กำรใช้ประโยชน์ในเขตป่ำสงวน
แห่งชำติเพือ่ พิจำรณำอนุมัติ
-กรณีพืน้ ที่ติดZone C ให้เสนอ
รัฐมนตรีวำ่ กำรกระทรวงทรัพยำกร
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพื่อ
พิจำรณำอนุมัติ
-กรมป่ำไม้ออกหนังสือ
อนุญำตให้เข้ำทำประโยชน์ใน
เขตป่ำสงวนแห่งชำติ แจ้ง
จังหวัดและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

เริ่มกระบวนกำรพิจำรณำ
เมื่อได้รบั คำขอฯพร้อม
ควำมเห็นจำกจังหวัดและ
สำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำ
ไม้ท้องที่

7

สำนักกำร
อนุญำต

45

สำนักกำร
อนุญำต
ฝ่ำยเลขำฯ/สำนัก ฝ่ำยเลขำนุกำร
กำรอนุญำต
คณะอนุกรรมกำร
พิจำรณำกำรใช้ประโยชน์ใน
เขตป่ำสงวนแห่งชำติฯ
ฝ่ำยเลขำฯ/สำนัก ฝ่ำยเลขำนุกำร
กำรอนุญำต
คณะกรรมกำรพิจำรณำ
กำรใช้ประโยชน์ในเขตป่ำ
สงวนแห่งชำติ
กระทรวง
ทรัพยำกร
ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัดและ
สิน้ สุดกระบวนกำร
หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง

30

30

30

-

-3การอนุญาตให้ผู้ยากไร้ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตำมระเบียบกรมป่ำไม้ ว่ำด้วยกำรอนุญำตให้เข้ำทำ
ประโยชน์หรืออยู่อำศัย ภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2548 (ตำมมำตรำ 16)
การยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. แบบคำขออนุญำตซึ่งกรอกข้อควำมครบถ้วนถูกต้องแบบ ป.ส.20 คำขออนุญำตใช้ประโยชน์หรืออยู่อำศัย
ภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ตำมมำตรำ 16 แห่งพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507 (สำหรับ
ส่วนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจ)
2. หลักฐำนกำรชำระค่ำธรรมเนียมแบบพิมพ์คำขอ
3. รำยละเอียดโครงกำร และแผนและผังแสดงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินที่ขออนุญำต
4. แผนที่สังเขปและแผนที่ระวำงมำตรำส่วน 1:50,000 แสดงบริเวณทีข่ ออนุญำต
5. หนังสือมอบอำนำจให้ดำเนินกำรแทน
6. สำเนำทะเบียนบ้ำนและสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้ขอ (ผูม้ อบ/ผูร้ ับมอบอำนำจ)
7. บันทึกยินยอมในกำรแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับรำษฎร
8. รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้ให้ควำมเห็นชอบใน
กำรขออนุญำตเข้ำทำประโยชน์ในเขตป่ำท้องที่
การรับคาขออนุญาตของส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้เมื่อได้รับคำขอฯพร้อมควำมเห็นจำกจังหวัดและ
สำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท้องที่
การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ให้ตรวจสอบรำยละเอียดข้อมูลให้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะพิจำรณำ
อนุญำตตำมระเบียบกรมป่ำไม้ว่ำด้วยกำรอนุญำตให้เข้ำทำประโยชน์หรืออยู่อำศัยภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ
พ.ศ. 2548ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี นโยบำยที่เกี่ยวข้อง และตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำร
นโยบำยที่ดนิ แห่งชำติ (คทช.) กำหนดดังนี้
๑. อำนำจในกำรอนุญำตเป็นของอธิบดีกรมป่ำไม้ โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรพิจำรณำ
กำรใช้ป ระโยชน์ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ตำมควำมในมำตรำ 16 แห่งพระรำชบัญ ญั ติ ป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ.
๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมำตรำ 9 แห่งพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
๒. ระเบียบกรมป่ำไม้ว่ำด้วยกำรอนุญ ำตให้เข้ำท ำประโยชน์หรืออยู่อำศัย ภำยในเขตป่ำสงวน
แห่งชำติพ.ศ. 2548
3. มำตรำ…

-43. มำตรำ 23 แห่ งพระรำชบั ญ ญั ติ ป่ ำสงวนแห่ งชำติ (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ. 2559 บั ญ ญั ติ ว่ ำ
“บรรดำกฎกระทรวง ประกำศ ข้อกำหนด หรือระเบียบที่ออกตำมพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507
ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระรำชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติ
แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ ป่ ำ สงวนแห่ ง ชำติ พ.ศ. 2507 ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระรำชบั ญ ญั ติ นี้ จ นกว่ ำ จะมี
กฎกระทรวง ประกำศ ข้อกำหนด หรือระเบียบที่ออกตำมพระรำชบัญ ญั ติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507 ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติน้ใี ช้บังคับ”
ผู้มีอานาจสั่งการ อธิบดีกรมป่ำไม้ โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรใช้ประโยชน์ในเขตป่ำ
สงวนแห่งชำติพิจำรณำอนุญำต/ไม่อนุญำต ทั้งนี้หำกพื้นที่อยู่ในเขตป่ำเพื่อกำรอนุรักษ์ผู้มีอำนำจอนุญำตคือ อธิบดี
กรมป่ำไม้ โดยควำมเห็นชอบของรัฐมนตรีวำ่ กำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
การออกใบอนุญาตให้กำหนดอำยุหนังสืออนุญำตครำวละ๓๐ ปีนับแต่วันที่ออกหนังสืออนุญำตโดยกรมป่ำไม้ออก
หนังสืออนุญำตให้เข้ำทำประโยชน์ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ และแจ้งจังหวัดและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

-5ผลการจัดเก็บข้อมูลการอนุญาตให้ผู้ยากไร้ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ส่วนอนุญำตใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่ำไม้ สำนักกำรอนุญำต กรมป่ำไม้
ชื่อผูจ้ ัดเก็บข้อมูล นำงสำวนนทชำ สังข์น้ำมนต์ นักวิชำกำรป่ำไม้ปฏิบัติกำร
นำงสำวพิมพ์ลภัทร เอี่ยมธรกุล เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล
หมำยเลขโทรศัพท์ 0 2561 4292 – 3 ต่อ 5207
จำนวนขั้นตอนกำรให้บริกำรทั้งหมด 5 ขั้นตอน รอบระยะเวลำมำตรฐำนที่ให้บริกำร 127 วัน
จัดเก็บข้อมูลกำรยื่นคำขออนุญำตใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อให้ผยู้ ำกไร้ใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่ำสงวนแห่งชำติ
ตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2560ถึงวันที่ 31 มีนำคม 2561
กำรจัดเก็บข้อมูลจำนวนผูข้ ออนุญำตใช้ประโยชน์พืน้ ที่ป่ำสงวนแห่งชำติเพื่อดำเนินกำรจัดที่ดินทำ
กินให้ชุมชนตำมนโยบำยรัฐบำลจำนวนขั้นตอนให้บริกำรทั้งหมด6 ขั้นตอน รอบระยะเวลำมำตรฐำนที่ 112 วัน
และ จำนวนผู้ขออนุญำตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติเพื่อดำเนินกำรจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตำมนโยบำย
รัฐบำลกรณีพืน้ ที่อยู่ในเขตป่ำเพื่อกำรอนุรักษ์ (Zone C)จำนวนขั้นตอนให้บริกำรทั้งหมด7 ขั้นตอน รอบระยะเวลำ
มำตรฐำนที่ 142 วันจัดเก็บข้อมูล ผู้ยื่นคำขอข้อมูลกำรอนุญ ำตให้ผู้ยำกไร้ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ
ตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2560 ถึงวันที่31 มีนำคม 2561ซึ่งส่วนอนุญำตใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่ำไม้ สำนักกำรอนุญำต กรม
ป่ำไม้ ได้รับ เรื่องรำวค ำขออนุญ ำตจำกจังหวัดท้องที่ และสำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท้องที่ พร้อมเอกสำร
ครบถ้วนถูกต้องตำมกรมป่ำไม้ว่ำด้วยกำรอนุญำตให้เข้ำทำประโยชน์หรืออยู่ อำศัยภำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ
พ.ศ. 2548จึงเริ่มเข้ำสู่กระบวนกำรพบว่ำ มีผู้รับบริกำรจำนวนทั้งหมด17 รำย
ส่ ว นอนุ ญ ำตใช้ ป ระโยชน์ พื้ น ที่ ป่ ำ ไม้ ส ำนั ก กำรอนุ ญ ำต จึ ง ใช้ จ ำนวนผู้ รั บ บริ ก ำรที่ เอกสำร
ครบถ้วน จำนวน 17 รำย มำใช้เป็นข้อมูลในกำรจัดเก็บจำกกำรจัดเก็บข้อมูลจำนวนผู้ขออนุญำตใช้ประโยชน์
พื้ นที่ ป่ ำสงวนแห่งชำติเพื่ อด ำเนิ นกำรจัด ที่ดิ น ท ำกิ น ให้ ชุม ชนตำมนโยบำยรัฐ บำล จ ำนวน 17รำย ผ่ ำนกำร
พิจำรณำอนุญำตให้ผยู้ ำกไร้ใช้ประโยชน์ในพืน้ ที่ป่ำสงวนแห่งชำติ จำนวน 4 คำขอ

แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลการอนุญาตให้ผู้ยากไร้ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ส่วนอนุญำตใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่ำไม้ สำนักกำรอนุญำต กรมป่ำไม้
ชื่อผูจ้ ัดเก็บข้อมูล นำงสำวนนทชำ สังข์น้ำมนต์ นักวิชำกำรป่ำไม้ปฏิบัติกำร นำงสำวพิมพ์ลภัทร เอี่ยมธรกุล เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล
หมำยเลขโทรศัพท์ 0 2561 4292 – 3 ต่อ 5207

(1)
ลำดับที่

(2)
ชื่อผู้ขออนุญำต+ชื่อป่ำสงวนแห่งชำติ

1

จังหวัดอุทัยธำนี ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำปลำยห้วยกระเสียว
เนือ้ ที่ 717 ไร่ 2 งำน 66 ตำรำงวำ

2

จังหวัดลำปำงป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำแม่ตุ๋ยฝั่งซ้ำย
เนือ้ ที่ 4625 ไร่ 3 งำน 8 ตำรำงวำ

(3)
เวลำเริ่มต้น
ให้บริกำร
(รับคำขอ)

19/10/2560

(4)
เวลำในกำรพิจำรณำ
(คณะอนุกรรมกำร
พิจำรณำกำรใช้
ประโยชน์ในเขต
ป่ำสงวนแห่งชำติฯ
พิจำรณำอนุมัติ)

(5)
เวลำในกำร
พิจำรณำ
(คณะกรรมกำร
พิจำรณำกำรใช้
ประโยชน์ในเขต
ป่ำสงวนแห่งชำติ
พิจำรณำอนุมัติ)

(6)
เวลำในกำรพิจำรณำ
(รมว.ทส.พิจำรณำกำรใช้
ประโยชน์ในเขตป่ำสงวน
แห่งชำติ พิจำรณำอนุมัติ)

(7)
เวลำสิ้นสุด
ให้บริกำร
(ออกหนังสือ
อนุญำต)

-เข้ำคกก.
14/2560 วัน
จันทร์ที3
่ 0ตุลำคม
2560

รมว.ทส.อนุมัติ 1/12/2560

25/1/2561

รมว.ทส.อนุมัติ Zone C วันที่
29 มีนำคม 2561

-

02/11//2560

3

จังหวัดแพร่ป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำแม่ยำงเนือ้ ที่ 935 ไร่ 1
งำน 69 ตำรำงวำ

14/11//2560

ผ่ำนคกก.
15/2560 วันที่
27ธ.ค.60

4

จังหวัดเพชรบูรณ์ป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำห้วยน้ำโจนและป่ำ
วังสำร เนือ้ ที่ 583 ไร่ 0 งำน 91 ตำรำงวำ

09/11//2560

ครั้งที่ 2/2561 เมื่อ
วันที่ 2 กุมภำพันธ์
2561

14/2/2561

รมว.ทส.อนุมัติ Zone C วันที่
14 มีนำคม 2561

-

(9)
หมำยเหตุ

(1)
ลำดับที่

5

6
7

8

9
10
11
12
13
15

(2)
ชื่อผู้ขออนุญำต+ชื่อป่ำสงวนแห่งชำติ

จังหวัดเพชรบูรณ์ป่ำสงวนแห่งชำติปำ่ ลุ่มน้ำป่ำสักฝั่งซ้ำย
เนือ้ ที่ 5429 ไร่ 1 งำน 5 ตำรำงวำ
จังหวัดอุทัยธำนีปำ่ สงวนแห่งชำติ ป่ำห้วยทับเสลำและป่ำ
คอกควำย เนือ้ ที่ 554 ไร่ 3 งำน 55 ตำรำงวำ
จังหวัดพิจิตรป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำเจ็ดลูก ป่ำเขำ
ตะพำนนำค และป่ำเขำชะอม เนือ้ ที่ 12 ไร่ 0 งำน 75
ตำรำงวำ
จังหวัดสุพรรณบุรปี ่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำห้วยขมิ้น ป่ำพุน้ำ
ร้อน และป่ำหนองหญ้ำไทร เนือ้ ที3
่ 62 ไร่ 0 งำน 87
ตำรำงวำ
จังหวัดเชียงใหม่ป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำแม่ขำนและป่ำแม่
วำงเนือ้ ที่ 11493 ไร่ 2 งำน 20 ตำรำงวำ
จังหวัดสระบุรปี ่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำพระฉำย
เนือ้ ที่ 581 ไร่ 2 งำน 30 ตำรำงวำ
จังหวัดเพชรบุรปี ่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำชะอำและป่ำบ้ำนโรง
เนือ้ ที่ 7690 ไร่ 0 งำน 0 ตำรำงวำ
จังหวัดน่ำนป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำน้ำว้ำ และป่ำห้วย
สำลี่ เนือ้ ที่ 7092 ไร่ 0 งำน 0 ตำรำงวำ
จังหวัดน่ำนป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำน้ำว้ำ และป่ำห้วย
สำลี่ เนือ้ ที่ 7092 ไร่ 0 งำน 0 ตำรำงวำ
จังหวัดน่ำนป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำน้ำว้ำ และป่ำห้วยสำลี่
เนือ้ ที่ 11850 ไร่ 0 งำน 0 ตำรำงวำ

(3)
เวลำเริ่มต้น
ให้บริกำร
(รับคำขอ)

09/11//2560

19/10//2560
20/10/2560

(4)
เวลำในกำรพิจำรณำ
(คณะอนุกรรมกำร
พิจำรณำกำรใช้
ประโยชน์ในเขต
ป่ำสงวนแห่งชำติฯ
พิจำรณำอนุมัติ)

(5)
เวลำในกำร
พิจำรณำ
(คณะกรรมกำร
พิจำรณำกำรใช้
ประโยชน์ในเขต
ป่ำสงวนแห่งชำติ
พิจำรณำอนุมัติ)
ครั้งที่ 2/2561 เมื่อ
วันที่ 2 กุมภำพันธ์
2561

(6)
เวลำในกำรพิจำรณำ
(รมว.ทส.พิจำรณำกำรใช้
ประโยชน์ในเขตป่ำสงวน
แห่งชำติ พิจำรณำอนุมัติ)

(7)
เวลำสิ้นสุด
ให้บริกำร
(ออกหนังสือ
อนุญำต)

รมว.ทส.อนุมัติ Zone C วันที่
27 มีนำคม 2561

-

รมว.ทส.อนุมัติ 4/12/2560

25/1/2561

(9)
หมำยเหตุ

-

ยกเลิกคำขอ

-

ยังดาเนินการไม่แล้ วเสร็จ

05/02/2561

-

ยังดาเนินการไม่แล้ วเสร็จ

20/02/2561

-

ยังดำเนินกำรไม่แล้วเสร็จ

23/02/2561

-

ยังดำเนินกำรไม่แล้วเสร็จ

-

ยังดำเนินกำรไม่แล้วเสร็จ

-

ยังดำเนินกำรไม่แล้วเสร็จ

-

ยังดำเนินกำรไม่แล้วเสร็จ

15/01/2561

30/11/2560
30/11/2560

30/11/2560

(1)
ลำดับที่

(2)
ชื่อผู้ขออนุญำต+ชื่อป่ำสงวนแห่งชำติ

(3)
เวลำเริ่มต้น
ให้บริกำร
(รับคำขอ)

16

จังหวัดพิษณุโลกป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำสองฝั่งลำน้ำแคว
น้อย เนือ้ ที่ 588 ไร่ 1 งำน 73 ตำรำงวำ

7/12/2560

17

จังหวัดตำก ป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำช่องแคบและป่ำแม่โกน
เกน เนือ้ ที่ 12,793 ไร่ 3 งำน 76 ตำรำงวำ

12/01/2561

(4)
เวลำในกำรพิจำรณำ
(คณะอนุกรรมกำร
พิจำรณำกำรใช้
ประโยชน์ในเขต
ป่ำสงวนแห่งชำติฯ
พิจำรณำอนุมัติ)

(5)
เวลำในกำร
พิจำรณำ
(คณะกรรมกำร
พิจำรณำกำรใช้
ประโยชน์ในเขต
ป่ำสงวนแห่งชำติ
พิจำรณำอนุมัติ)
ครั้งที่ 2/2561 เมื่อ
วันที่ 2 กุมภำพันธ์
2561

(6)
เวลำในกำรพิจำรณำ
(รมว.ทส.พิจำรณำกำรใช้
ประโยชน์ในเขตป่ำสงวน
แห่งชำติ พิจำรณำอนุมัติ)

(7)
เวลำสิ้นสุด
ให้บริกำร
(ออกหนังสือ
อนุญำต)

(9)
หมำยเหตุ

รมว.ทส.อนุมัติ Zone C วันที่
26 มีนำคม 2561

-

ยังดำเนินกำรไม่แล้วเสร็จ

-

ยังดำเนินกำรไม่แล้วเสร็จ

