
 
 

 

 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 

เรื่อง  การลดหยอนภาษีบํารุงทองที่  พ.ศ. 2556   

 

 

 

ของ 

 

 

 

องคการบริหารสวนตําบลหนองงเูหลอืม 

อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 
 

 

 

 

 

 

 



บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม 

เรื่อง   การลดหยอนภาษีบํารุงทองท่ี  พ.ศ. 2556 

........................................ 

 

หลักการ 

  เพ่ือกําหนดหลักเกณฑใหลดหยอนไมตองเสียภาษีบํารุงทองท่ี ตามหลักเกณฑท่ีพระราชบัญญัติ

ภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. 2508 กําหนด 

 

เหตุผล 

 

  โดยท่ีมาตรา 22  แหงพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี  พ.ศ. 2508  ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 ไดกําหนดใหมีการลดหยอนไมตองเสียภาษีบํารุงทองท่ี

สําหรับท่ีดินนอกเขตเทศบาล ใหลดหยอนไดไมเกินหาไร แตจะนอยกวาสามไรไมได ท้ังนี้ตามขอบัญญัติของ

องคการบริหารสวนตําบลกําหนด ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม โดยความเห็นชอบของสภา

องคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม และนายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จึงตราขอบัญญัตินี้ข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม 

เรื่อง   การลดหยอนภาษีบํารุงทองท่ี  พ.ศ. 2556 

.......................................... 

 

  เพ่ือใหมีหลักเกณฑการลดหยอนไมตองเสียภาษีบํารุงทองท่ีเปนไปกฎหมายกําหนด อาศัย

อํานาจตามความในมาตรา  22  แหงพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี  พ.ศ. 2508  ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี  (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2543  องคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม โดยความ

เห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือมและนายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ   จึงตราขอบัญญัติไว

ดังนี้  

  ขอ  1  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม  เรื่อง  การ

ลดหยอนภาษีบํารุงทองท่ี  พ.ศ. 2556 ” 

  ขอ  2  ขอบัญญัตินี้  ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม นับแตวันถัด

จากวันท่ีไดประกาศไวโดยเปดเผย ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือมแลวสิบหาวัน 

  ขอ  3  บรรดาขอบัญญัติ  ขอบังคับ  ระเบียบและคําสั่งอ่ืนใดในสวนท่ีตราไวแลวในขอบัญญัตินี้

หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

  ขอ  4  ในขอบัญญัตินี้ 

  “ท่ีดิน”  หมายความวา  พ้ืนท่ีดิน และความหมายรวมถึง  พ้ืนท่ีท่ีเปนภูเขาหรือท่ีมีน้ําดวย 

  “บุคคลธรรมดา”  หมายความวา  บุคคลตามความหมายแหงประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชยและใหหมายความรวมถึง  คณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคลดวย 

  “ท่ีอยูอาศัย”  หมายความวา  บานเรือน ตึก กระทอม หรือสิ่งปลูกสรางท่ีคลายคลึงใด ๆ ท่ีมี

ประโยชนใชสอยตามปกติเพ่ือการอยูอาศัย  ซ่ึงมิใชเพ่ือประโยชนในการประกอบการคาของเจาของท่ีดิน 

  “ท่ีเลี้ยงสัตว”  หมายความวา  พ้ืนท่ีซ่ึงใชประโยชนในการเลี้ยงสัตวท่ีเปนประโยชนในการ

ประกอบอาชีพหรือยังชีพของเจาของท่ีดิน ไมวาจะเปนสัตวปก แมลง สัตวบกหรือสัตวน้ํา หรือสัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา

ใด ๆ ก็ตาม โดยการเลี้ยงสัตวในท่ีดินดังกลาว อาจเปนสถานท่ีใหอาหารสัตว หรือแหลงอาหารของสัตวหรือแหลง

พักนอนของสัตว แหลงควบคุมกักกันสัตวหรือหลายกรณีประกอบกันก็ได 

  “ท่ีประกอบกสิกรรม”  หมายความวา  พ้ืนท่ีซ่ึงใชในการเพาะปลูกพืชผล  ท่ีเปนประโยชนใน

การประกอบอาชีพหรือยังชีพ โดยอาจเปนพืชลมลุก พืชยืนตน หรือพืชน้ําใด ๆ ก็ตามของเจาของท่ีดิน 

  ขอ  5  ใหบุคคลธรรมดาซ่ึงเปนเจาของท่ีดินแปลงเดียวกันหรือหลายแปลงท่ีอยูในจังหวัด

นครราชสีมา   และใชท่ีดินนั้นเปนท่ีอยูอาศัยของตน   เปนท่ีเลี้ยงสัตวของตน   หรือประกอบกสิกรรมของตน  

ใหลดหยอนไมตองเสียภาษีบํารุงทองท่ีไดจํานวน  3  ไร 

  ขอ  6  กรณีท่ีดินมีสิ่งปลูกสราง และใชสิ่งปลูกสรางนั้น เปนสถานประกอบกิจการคาหรือใหเชา

ไมไดรับการลดหยอนสําหรับของสวนท่ีดินท่ีมีสิ่งปลูกสรางท่ีใชเปนสถานประกอบกิจการคาหรือใหเชานั้น  
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  ขอ  7  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม เปนผูรักษาการใหเปนไปตาม

ขอบัญญัตินี้และใหมีอํานาจออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

   

ประกาศ  ณ  วันท่ี  4   เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2556 

 

 

 

(นายสมพงษ   ใจงูเหลือม) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม 

 

                                                                                                                                        

              เห็นชอบ 

 

(ลงชื่อ) 

               (นายคทายุทธ  ติระพงศประเสริฐ) 

            นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 

เรื่อง  การกําจัดสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2556  

 

 

 

ของ 

 

 

 

องคการบริหารสวนตําบลหนองงเูหลอืม 

อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 
 

 

 

 

 

 

 



บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม 

เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูล พ.ศ. 2556 

............................................................ 

 

หลักการ 

  เพ่ือใหมีขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล ในการคุมครองประชาชนดานสุขลักษณะและการ

อนามัยสิ่งแวดลอมหรือการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม   

 

เหตุผล 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  71   แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล  พ.ศ. 2537  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2546) ประกอบมาตรา 7  มาตรา 20  มาตรา  

มาตรา 54  มาตรา 55  มาตรา 58  มาตรา 63  และมาตรา 65  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535  

เพ่ือเปนการควบคุมและปองกันการกําจัดสิ่งปฏิกูล ใหถูกสุขลักษณะ เพ่ือมิใหเปนแหลงแพรระบาดของโรคติดตอ  

หรือแหลงเพาะพันธุของสัตวพาหะนําโรคตาง ๆ  รวมท้ังไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญแกประชาชนโดยท่ัวไป 

องคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา   โดยความเห็นชอบของ

สภาองคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือมและนายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จึงตราขอบัญญัติองคการบริหาร

สวนตําบลนี้ข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม 

เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูล  พ.ศ. 2556 

................................................... 

  โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม  วาดวย การกําจัด

สิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2556     

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  71   แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล  พ.ศ. 2537  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับท่ี  5 (พ.ศ. 2546)  ประกอบมาตรา 7  มาตรา 20  มาตรา  

มาตรา 54  มาตรา 55  มาตรา 58  มาตรา 63  และมาตรา 65  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535   

องคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม      โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม 

และนายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จึงตราขอบัญญัติไวดังตอไปนี้ 

  ขอ  1.  ขอบัญญัตินี้เรียกวา   “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม  เรื่อง   การ

กําจัดสิ่งปฏิกูล  พ.ศ.  2556” 

  ขอ  2.  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม  นับแตวันถัด

จากวันท่ีไดประกาศไวโดยเปดเผย ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือมแลวสิบหาวัน 

  ขอ  3.  บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่งอ่ืนใดในสวนท่ีไดตราไวแลวใน

ขอบัญญัตินี้  ซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

  ขอ  4.  ในขอบัญญัตินี้ 

  “เจาพนักงานทองถ่ิน”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซ่ึงไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

ขอบัญญัตินี้ 

  “สิ่งปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใด ซ่ึงเปนสิ่ง

โสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 

  “การคา”  หมายความวา  การประกอบธุรกิจ  หรือใหบริการใด ๆ  เพ่ือหาประโยชนอันมี  

มูลคา 

  “ท่ีหรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซ่ึงมิใชเปนของเอกชนและประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

  “อาคาร”  หมายความวา  ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน หรือสิ่งท่ีสรางข้ึน

อยางอ่ืนซ่ึงบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  ขอ  5.  เม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ   หามมิใหผูใดประกอบ 

กิจการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล ในลักษณะท่ีเปนการคา เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน ตามแบบ

ใบอนุญาตท่ีแนบทายขอบัญญัตินี้ 

  ขอ  6.  ผูประกอบกิจการกําจัดสิ่งปฏิกูล   จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการเง่ือนไขในการ

เก็บ  ขน หรือกําจัดท่ีถูกสุขลักษณะดังตอไปนี้ 



  (1)  หามถาย เท ท้ิง หรือทําใหสิ่งปฏิกูล หรือสิ่งเปรอะเปอน ในทางสาธารณะอ่ืนใด  เปนตนวา  

ถนน ซอย ตรอก แมน้ํา คลอง คู สระน้ํา  เวนแตในท่ีซ่ึงเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถ่ินอนุญาต

จัดไวใหโดยเฉพาะ 

  (2)  คุณลักษณะของรถดูดสวม ตองเปนรถท่ีปดมิดชิด ไมรั่วซึม  มีมิเตอรวัดปริมาตรสิ่งปฏิกูลท่ี

ดูด ตองมีการพนสีหรือขอความใด ๆ เชน คําวา รถบริการดูดสิ่งปฏิกูล เลขรหัสใบอนุญาต ชื่อบริษัท หมายเลข

โทรศัพท ชื่อหนวยงานท่ีอนุญาต   
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  (3)  ในขณะทําการดูดสิ่งปฏิกูล  ผูปฏิบัติงานตองสวมถุงมือ  มีผาปดจมูก  ตองไมทําใหหก

เรี่ยราด  หรือเม่ือมีการหกเรี่ยราดตองมีการทําความสะอาดพรอมทําการฆาเชื้อโรคดวยสารเคมี และควรมีการใช

น้ํายาดับกลิ่นขณะทําการดูดสิ่งปฏิกูล  เพ่ือปองกันมิใหเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนคนขางเคียงเม่ือดูดสิ่งปฏิกูล

เรียบรอยแลว  ตองทําความสะอาดและฆาเชื้อโรคบริเวณปลายสายดูดท่ีสัมผัสกับสิ่งปฏิกูลและอ่ืน ๆ  ท่ีอาจมีผล

ตอการแพรระบาดของโรคหรือกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ 

  (4)  ในขณะทําการขน ตองปดฝาใหมิดชิด  มิใหมีการหกเรี่ยราดระหวางทางหรือสงกลิ่นเหม็น 

  (5)  อัตราคาบริการท่ีผูไดรับอนุญาตจะพึงเรียกเก็บจากผูรับบริการ  ใหเปนไปตามท่ีองคการ

บริหารสวนตําบลหนองงูเหลือมกําหนด  ทายขอบัญญัตินี้ 

  ขอ  7.  ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกําจัดสิ่งปฏิกูล  ตองยื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถ่ิน

ตามแบบท่ีกําหนด  ทายขอบัญญัตินี้ 

  ขอ  8.  ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการกําจัดสิ่งปฏิกูล    จะตองนําสําเนาหลักฐานดังตอไปนี้

มาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ิน 

   (1)  บัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

   (2)  สําเนาทะเบียนบาน 

   (3)  แผนผังแสดงระบบการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

   (4)  ใบอนุญาตใหประกอบกิจการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  

  ขอ  9.  เจาพนักงานทองถ่ินจะดําเนินการออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาต

พรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการทราบภายใน  30  วัน  นับแตวันท่ีไดรับคําขอตามขอ  7  

และหลักฐานตามขอ  8  ถูกตองครบถวนแลว 

  ขอ  10.  ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ

เชนนั้นตอไป  จะตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดทายขอบัญญัตินี้  ภายในกําหนด 30 วัน กอน

สิ้นอายุใบอนุญาต  

  ขอ  11.  ผูท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอ  9  และผูขอตออายุใบอนุญาตตามขอ  10  จะตองชําระ

คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ในวันท่ีมารับ

ใบอนุญาตหรือวันท่ีมายื่นคําขอตออายุใบอนุญาตแลวแตกรณี 



  ผูประกอบกิจการคาท่ีมาขอตออายุใบอนุญาตรายใด   ไมชําระคาธรรมเนียมตามกําหนดเวลา

ในวรรคหนึ่ง จะตองชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละ  20  ของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  เวนแตจะไดบอก

เลิกการดําเนินกิจการกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมตามขอบัญญัตินี้ 

  ขอ  12.  ผูท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาจะตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผย   และ

เห็นไดงาย ณ  สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

  ขอ  13.  กรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต

ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน  15  วันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุด 

  การขอรับใบแทนใบอนุญาต ใหดําเนินการตามหลักเกณฑ  และวิธีการตามขอ  7  และขอ  8  

โดยอนุโลม  และใหใชใบแทนใบอนุญาต ไดเทากับเวลาท่ีเหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

  ขอ 14. ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการคารายใดไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัติ

นี้ หรือตามบทแหงพระราชบัญญัติหรือกฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงท่ีออกตามความแหงพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข พ.ศ. 2535  เจาพนักงานทองถ่ิน  มีอํานาจสั่งใหแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตองได   
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และถาผูไดรับคําสั่งไมแกไขหรือปรับปรุงภายในเวลาท่ีกําหนด  ใหเจาพนักงานทองถ่ิน  มีอํานาจสั่งพักใช

ใบอนุญาตภายในเวลาท่ีเห็นสมควร  แตตองไมเกิน  15  วัน 

  ในกรณีท่ีผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการคารายใด ถูกพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งข้ึนไป

และมีเหตุท่ีจะตองถูกสั่ ง พักใชใบอนุญาตอีก หรือตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามวรรคหนึ่ง          กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง

ตอสุขภาพของประชาชน  ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได 

  ขอ  15.  ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการคาท่ีถูกเพิก

ถอนใบอนุญาตอีกไมได  จนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

  ขอ  16.  ผูประกอบกิจการคารายใด  ไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตาม

บทกําหนดโทษ  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 

  ขอ  17.  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองงงูเหลือม  เปนผูรักษาการใหเปนไปตาม

ขอบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี   4   เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2556 

  

                          (นายสมพงษ   ใจงูเหลือม) 

                        นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม 

                       เห็นชอบ 

(ลงชื่อ) 

               (นายคทายุทธ  ติระพงศประเสริฐ) 

            นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ   



อัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 

ทายขอบัญญัติ  เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูล  พ.ศ. 2556 

 

ลําดับท่ี รายการ บาท 
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อัตราคาเก็บขนส่ิงปฏิกูล ตามมาตรา 20 (4) 

1.1 คาเก็บและขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ  

      เศษของลูกบาศกเมตรหรือลูกบาศกเมตรแรกและลูกบาศกเมตรตอๆ ไป   ลูกบาศกเมตรละ 

      เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร 

      หมายเหตุ : เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ 1 ลูกบาศกเมตร 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 

2.1 ใบอนุญาตดําเนินกิจการตามมาตรา 19  

(ก) รับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิด

คาบริการ                                                                                             ฉบับละ 

(ข) รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิด

คาบริการ                                                                                             ฉบับละ 
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