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ระเบียบกระทรวงยุติธรรม 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายและวิธีการเบิกจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหาร 

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้มีระเบียบเก่ียวกับค่าใช้จ่ายสําหรับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ  รวมทั้งวิธีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมาตรการ
ของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๖๑  แห่งพระราชบัญญัติมาตรการ
ของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๕๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงยุติธรรม  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายและวิธีการเบิกจ่าย
ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  บุคคลซ่ึงมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบนี้  ได้แก่  อนุกรรมการ 

ไต่สวนข้อเท็จจริง  พนักงาน  ป.ป.ท.  หรือเจ้าหน้าที่  ป.ป.ท.  และให้หมายความรวมถึงข้าราชการ  
หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของสํานักงาน  หรือหน่วยงานอ่ืนซ่ึงมาร่วมไต่สวนข้อเท็จจริง  แสวงหาข้อมูลและ
รวบรวมพยานหลักฐาน  หรือได้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

“เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่เป็นผู้ยืมเงิน 
ทดรองจ่าย 

“ค่าใช้จ่าย”  หมายความว่า  ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการไต่สวนข้อเท็จจริง  การแสวงหาข้อมูล  
รวบรวมพยานหลักฐาน  และการดําเนินการอ่ืนใดอันจําเป็นแก่การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการมาช่วยปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ 

ข้อ ๔ วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินที่มิได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
ของทางราชการ 

ข้อ ๕ ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ 
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หมวด  ๑ 
ค่าใช้จ่ายตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหาร 

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

 

ข้อ ๖ ค่าใช้จ่ายสําหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต  ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินอัตราและภายในวงเงินยืมทดรองจ่ายตามบัญชี 
ท้ายระเบียบนี้  เว้นแต่กรณีมีความจําเป็นต้องยืมเงินทดรองจ่ายเกินวงเงินตามบัญชีท้ายระเบียบนี้ 
ให้รัฐมนตรวี่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้อนุมัติ 

กรณีเจ้าหน้าที่ใช้สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามกฎหมายหรือระเบียบอ่ืนแล้ว  ห้ามเบิกค่าใช้จ่าย
ตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๗ ค่าใช้จ่ายสําหรับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ของสํานักงาน 

ข้อ ๘ กรณีค่าใช้จ่ายสําหรับการมาช่วยปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานของรัฐ  ซ่ึงให้ความร่วมมือ  สนับสนุนการดําเนินงานเก่ียวกับการตรวจสอบ  ข้อเท็จจริง  
หรือการไต่สวนข้อเท็จจริงตามที่สํานักงานร้องขอ  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นผู้เบิกค่าใช้จ่ายสําหรับ
การมาชว่ยปฏิบัติราชการให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๒ 
หลักฐานการเบิกจ่าย 

 
 

ข้อ ๙ ในการยืมเงินทดรองจ่าย  การส่งคืนเงินทดรองจ่าย  ให้ใช้หลักฐานตามที่กําหนดไว้
ท้ายระเบียบ  ดังนี้ 

(๑) แบบสัญญายืมเงินทดรองจ่าย  ให้ใช้ตามแบบ  ปปท.  กง.  ๐๑ 
(๒) แบบใบส่งคืนเงินทดรองจ่าย  ให้ใช้ตามแบบ  ปปท.  กง.  ๐๒ 
(๓) แบบใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน  ให้ใช้ตามแบบ  ปปท.  กง.  ๐๓  (ในกรณีที่เจ้าหน้าที่

จ่ายเงินแล้วไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินตามแบบที่ทางราชการกําหนดได้) 
(๔) แบบรายงานค่าใช้จ่าย  ให้ใช้ตามแบบ  ปปท.  กง.  ๐๔ 
หลักฐานตาม  (๑)  ให้แนบสําเนาคําส่ังแต่งตั้งหรือหนังสือมอบหมายให้ดําเนินการโดยเลขาธิการ  

หรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายซ่ึงรับรองสําเนาถูกต้อง  หรือแนบรายงานรับรองการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา
ในกรณีไม่มีคําส่ังแต่งตั้งหรือมอบหมาย 

หลักฐานตาม  (๑) - (๓)  ให้จัดทําพร้อมสําเนาคู่ฉบับรวมเป็น  ๒  ชุด   
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หมวด  ๓ 
วิธีการยืมและส่งคืนเงินยืมทดรองจ่าย 
 

 

ข้อ ๑๐ แบบสัญญายืมเงินทดรองจ่าย  (ปปท.  กง.  ๐๑)  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยื่นต่อ
เลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมาย  โดยแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายที่จําเป็นต้องใช้โดยรวม  และ
เม่ือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับเงินตามแบบสัญญายืมเงินทดรองจ่ายแล้ว  ให้ลงลายมือชื่อรับเงิน   
ในแบบดังกล่าวมอบให้เจ้าหน้าที่การเงินเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน  ๑  ฉบับ  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  
ซ่ึงเป็นผู้ยืมเงินเก็บไว้  ๑  ฉบับ 

ข้อ ๑๑ การอนุมัติให้ยืมเงินทดรองจ่ายสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ให้เลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการ
มอบหมายพิจารณาอนุมัติให้ยืมเฉพาะเท่าที่จําเป็น  เพื่อใช้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวภายใต้หลักเกณฑ์นี้ 

(๑) กรณีที่ได้มีการยืมเงินทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการ
ของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วแต่ไม่เพียงพอ  ให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเบิกเงินยืมทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสําหรับกรณีนั้นได้อีก   

(๒) กรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบซ่ึงได้ยืมเงินทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการปฏิบัติ 
ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในเรื่องใดแล้ว 
ต่อมาได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องอ่ืนอีก  เจ้าหน้าที่ผู้นั้นมีสิทธิยืมเงินทดรองจ่าย  
สําหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ในเรื่องอ่ืนนั้นได้อีกแม้ยังมิได้ส่งคืนเงินทดรองจ่ายในเรื่องก่อนก็ตาม 

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินทดรองจ่ายให้สํานักงานจ่ายได้แต่เฉพาะกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
ได้ทําสัญญา  ยืมเงินตามแบบ  ปปท.  กง.  ๐๑  และเลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายได้อนุมัติ  ให้
จ่ายเงินทดรองจ่ายนั้นแล้วเท่านั้น 

ข้อ ๑๓ การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้  ให้มีหลักฐานการจ่ายเพื่อให้สํานักงานการตรวจเงนิ
แผ่นดินตรวจสอบ  เว้นแต่กรณีที่เป็นความลับให้สํานักงานตกลงเก่ียวกับวิธีการตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
กับสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อไป 

ข้อ ๑๔ ในการยืมหรือส่งคืนเงินยืมทดรองจ่าย  ให้เจ้าหน้าที่  ผู้รับผิดชอบ  เป็นผู้ลงลายมือชื่อ
ในช่องผู้ยืม  ผู้รับเงิน  ผู้ส่งคืน  ในแบบ  ปปท.  กง.  ๐๑  ปปท.  กง.  ๐๒  และ  ปปท.  กง.  ๐๓  
แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๕ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใช้จ่ายเงินยืมทดรองจ่าย  ภายในระยะเวลาไม่เกิน  ๖๐  วัน  
หากจําเป็นจะต้องใช้เกินกว่ากําหนดดังกล่าว  ให้เป็นอํานาจของเลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมาย  
เป็นผู้พิจารณา 
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ข้อ ๑๖ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส่งหลักฐานตามข้อ  ๙  (๒)  และหรือ  (๓)  พร้อมเงินเหลือจ่าย  
(ถ้ามี)  ภายในกําหนดเวลา  ๓๐  วัน  นับจากวันที่ครบกําหนดเวลาตามข้อ  ๑๕   

ข้อ ๑๗ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทํารายงานค่าใช้จ่าย  (ปปท.  กง.  ๐๔)  ที่กําหนดไว้ 
ท้ายระเบียบนี้เพื่อรายงานต่อเลขาธิการ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

พลตํารวจเอก  ประชา  พรหมนอก 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุตธิรรม 









แบบ ปปท. กง. ๐๑ 

                            แบบสญัญายมืเงินทดรองจ่าย             เลขท่ีสัญญายืม.......………………  
 หมายเลขสาํนวนท่ี..................................................                                                  วันครบกําหนด 

ย่ืนต่อ  ผู้อํานวยการสํานักงานเลขาธิการ                                  …………………………………              
          
          ข้าพเจ้า...............................................................................       ตําแหน่ง ..........................................................................................    
          สังกัด................................................................................................................................................................................         

มีความประสงค์ขอยืมเงินทดรองจ่ายสําหรับใช้ในการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ   เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามบัญชีอัตราค่าใช้จ่ายท้ายระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยค่าใช้จ่ายและวิธีการเบิกจ่ายตามกฎหมายว่าด้วย
มาตรการของฝ่ายบรหิารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.  . . . . 

 
  

                 รวมเงิน(บาท)       - 
                                                                                                                           
                                                        (............................................................................)                                
                                                                       ตัวอักษร 
 

ข้าพเจ้าสญัญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการทุกประการ  และจะนําใบสําคัญคู่จ่ายและหรือ 
แบบ ปปท.กง.๐๑ และ ปปท.กง.๐๓ พร้อมทั้งเงินเหลอืจ่าย (ถ้ามี)  ส่งใช้ภายในกําหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ครบ
กําหนดตามข้อ ๑๕ ของระเบียบฯ ถ้าข้าพเจ้าไมส่่งตามกําหนด ข้าพเจ้ายินยอมใหห้ักเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด 
บาํเหน็จ บํานาญ  หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพงึได้รับจากทางราชการ  ชดใช้จํานวนเงินที่ยืมไปจนครบถ้วนได้ทันท ี

 
ลายมือช่ือ……………………………………….……….………..ผู้ยืม    วันที่..........................................................................         
 

           เสนอ  เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
      ได้ตรวจสอบแล้ว  เห็นสมควรอนุมัติให้ยืมเงินทดรองจา่ยตามสัญญายืมเงินทดรองจ่ายฉบับน้ีได้ 

จํานวน.................................................บาท  (...............................................................................................) 

ลงช่ือ…………………………….…………………………..……… วันที่............................................................................ 
               (ผอ.สํานัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มงาน)     

คําอนุมัต ิ
อนุมัติให้ยืมเงินทดรองจ่ายตามเงื่อนไขข้างต้นได้  เป็นเงิน……………………………………………………………...บาท 
(………………………………………………….………………………..………) 

ลงช่ือผูอ้นุมัติ………………………………………………………   วันที่........................................................................... 
 

 
ใบรับเงนิ 

 ได้รับเงินยืมจํานวน..................................บาท (................................................................)  ไปเป็นการถูกต้องแล้ว 
 
 ลงช่ือ……………………………………………………….…ผู้รับเงิน วันที่........................................................................... 
 ลงช่ือ………………………………………………………….ผู้จ่ายเงิน   วันที่........................................................................... 
 



แบบ ปปท. กง. ๐๒ 
 

แบบใบส่งคืนเงินทดรองจ่าย 
 

 วันที่..............เดือน............................พ.ศ. ................. 
 
เสนอ   เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

 ข้าพเจ้า...............................................................ตําแหน่ง.......................................................... 
สังกัด.................................................................................................................ได้รับเงินทดรองจ่ายสําหรับ 
ใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามบัญชีอัตราค่าใช้จ่ายท้ายระเบยีบ
กระทรวง ยุ ติธรรมว่าด้วยค่าใ ช้จ่ ายและ วิ ธีการ เบิ กจ่ ายตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของ 
ฝ่ายบริหารในการปอ้งกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.  . . . . จํานวน.................................................บาท
(.......................................................................................) 
ตามเอกสารสัญญายืมเงินทดรองจ่ายเลขที่.........................ลงวันที่.............เดือน.......................พ.ศ. ............. 
ซึ่งครบกําหนด ๓๐ วัน ที่จะต้องหักล้างเงินทดรองจ่ายในวันที่.............เดือน.........................พ.ศ. ................. 

 ข้าพเจ้าได้จ่ายเงินในการป้องกันและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ ตามคําสั่ง........................ 
เป็นจํานวนเงิน.................................บาท (.....................................................................................................) 
ปรากฏหลักฐานตามเอกสารใบสําคัญคู่จ่ายและตามแบบ ปปท. กง. ๐๓ ที่แนบท้ายน้ี 

 ด้วยปรากฏว่า 

 ไม่มีเงินเหลอืจ่าย 

 มีเงินเหลือจ่าย จํานวน............................บาท (................................................................) 

และได้นําส่งคืนมาพร้อมน้ีแล้ว 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

                                       ลงช่ือ.....................................................................ผู้สง่คืนเงินทดรองจ่าย 
                                                 (...........................................................) 
          

                                        ลงช่ือ.....................................................................เจ้าหน้าทีผู่้รบัเงิน 
                                                 (...........................................................) 
 
  



แบบ ปปท. กง. ๐๓ 
 

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงนิ 

สํานัก/กอง............................................................................................... สํานักงาน ป.ป.ท. 
 

วัน เดือน ปี รายละเอียดค่าใช้จ่าย จํานวนเงิน หมายเหตุ 
      

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 รวมท้ังสิ้น    

 
 
รวมท้ังสิ้น                                           บาท (                                                               ) 

  ข้าพเจ้า                                           ตําแหน่ง                                 . 
สํานัก/กอง                                      ขอรับรองว่าค่าใช้จ่ายข้างต้นน้ีไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงิน 
จากผู้รับได้  และข้าพเจ้าได้จ่ายไปในงานของราชการโดยแท้ 
 

ลงช่ือ               
      (                                                ) 
            วันที่                       

 



 แบบ ปปท. กง. ๐๔ 
 

แบบรายงานค่าใช้จ่าย 
 

หมายเลขสํานวนที่                                    ๑                                     .   พนักงาน ป.ป.ท. /เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ผู้รบัผิดชอบ                      ๒                                
คําสั่งสํานักงาน ป.ป.ท. ที่                             ๓                                     . 
ชื่อผู้ร้องเรียน                                            ๔                                    . 
ชื่อผู้ถูกร้องเรียน                                         ๕                                    . 
ข้อหา / ฐานความผิด                                    ๖                                                                                                                                                  . 
 

ที่ ว / ด / ป จํานวนเงินทีเ่บกิ จํานวนเงินที่ใช้ไป ยอดเงินคงเหลือส่งคืน 
ยอดเงินรวมที่ใช้ไปทั้งสิ้น 

(ยอดสะสม) 
ความเห็นของผู้บงัคับบญัชา หมายเหตุ 

๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



คําอธิบายการลงรายการในแบบ ปปท. กง. ๐๔  
บัญชีคุมค่าใช้จ่ายสําหรับใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

 
ช่อง หัวข้อ คําอธิบาย 
๑ หมายเลขสํานวนที ่ เลขที่/เรื่องทีท่ี่ได้ลงรับไว้เป็นหมายเลขประจําเรื่อง/

สํานวนน้ัน 
๒ พนักงาน ป.ป.ท./เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. 

ผู้รบัผิดชอบ 
ช่ือ-นามสกุล และตําแหน่ง ของพนักงาน ป.ป.ท. หรือ
เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ผูร้ับผิดชอบ 

๓ คําสั่งสํานักงาน ป.ป.ท. คําสั่งที่/ลงวันที่ที่แต่งต้ังหรือมอบหมายให้ทําการ 
ไต่สวนข้อเท็จจรงิ 

๔ ช่ือผู้ร้องเรียน ช่ือผู้เสียหาย ผูร้้องเรียน ผู้ร้องทุกข์ หรือผู้ร้องขอให้
ตรวจสอบข้อเท็จจรงิ  

๕ ช่ือผู้ถูกร้องเรียน ช่ือผู้กระทําความผิด หรือช่ือผู้ถูกตรวจสอบข้อเทจ็จริง 
๖ ข้อหา/ฐานความผิด ระบุข้อหา หรอืรายละเอียด ลักษณะของการกระทํา

ความผิด 
๗ ที่ ลําดับการดําเนินการเกี่ยวกับการเบิก/ส่งเงินคืน/ 

เบิกเพิ่มเติม 
๘ วัน เดือน ปี วัน เดือน ปี ที่ดําเนินการเบิก/ส่งคืนเงิน/เบิกเพิ่มเติม 
๙ จํานวนเงินทีเ่บกิ จํานวนเงินค่าใช้จ่ายที่ขอเบิกตามแบบ ปปท.กง.๐๑ 
๑๐ จํานวนเงินที่ใช้ไป จํานวนเงินค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปในการยืมแต่ละครั้ง 
๑๑ ยอดเงินคงเหลือส่งคืน จํานวนเงินค่าใช้จ่ายคงเหลือ(ถ้าม)ี ที่นําส่งคืนตาม 

แบบ ปปท.กง.๐๒ 
๑๒ ยอดเงินรวมที่ใช้ไปทั้งสิ้น (ยอดสะสม) ยอมเงินรวมที่ใช้ไปทัง้สิ้น 

(ผลรวมของจํานวนเงินในช่อง ๑๐) 
๑๓ ความเห็นของผู้บงัคับบญัชา ช่องลงลายมือช่ือและความเห็นของผู้อํานวยการสํานัก/

กอง/ศูนย์/กลุ่มงานในการตรวจสอบการใช้จ่าย 
๑๔ หมายเหตุ สําหรับเพิ่มเติมข้อความ หรือข้อสงัเกตอื่น ๆ 

 
 


