
สรปุผลการด าเนินงาน 
คณะกรรมการการจราจร ขนส่งและการระบายน ้า  

 
 สภากรุงเทพมหานครได้ตัง้คณะกรรมการการจราจร ขนส่งและการระบายน ้า ในคราวประชุม
สภากรุงเทพมหานครสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่  ๑ (ครัง้ที่  1) เมื่อวันพุธที่  8 ตุลาคม ๒๕๕7 
ประกอบดว้ยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร  จ านวน 5 คนดงันี้   

๑. นายฉตัรชยั          พรหมเลศิ ประธานกรรมการ       
๒. พลต ารวจโท ธรีะ

ศกัดิ ์
งว่นบรรจง รองประธานกรรมการ   

๓. นายชยาวุธ ศริยิทุธว์ฒันา กรรมการ  
๔. นายอภริตัน์   ศวิพรพทิกัษ ์ กรรมการ  
5. นายสมบูรณ์ ม่วงกล ่า กรรมการและเลขานุการ 

 
ผูช่้วยเลขานุการ 

๑. นางสดุา ชนิวงษ์ นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั 
ส านกังานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร 

2. นายชยัวุฒ ิ แจง้จรสั นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั 
ส านกังานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
 1. ตัง้คณะอนุกรรมการ 
 คณะกรรมการฯไดต้ัง้คณะอนุกรรมการเพือ่ท าหน้าทีด่า้นการจราจรและขนสง่ และดา้นการ 
ระบายน ้า ดงันี้ 

1. คณะอนุกรรมการดา้นการจราจรและขนสง่ มหีน้าทีพ่จิารณา ศกึษาตรวจสอบ รบัทราบ 
ปัญหาอุปสรรค และใหข้อ้เสนอแนะในงานดา้นจราจรและขนสง่ของกรุงเทพมหานคร โดยม ีพลต ารวจ
โท  
ธรีะศกัดิ ์งว่นบรรจง เป็นประธานอนุกรรมการ 
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2. คณะอนุกรรมการดา้นการระบายน ้า มหีน้าทีพ่จิารณา ศกึษา ตรวจสอบ รบัทราบปัญหา 
อุปสรรค และใหข้อ้เสนอแนะในงานดา้นการระบายน ้าของกรุงเทพมหานคร โดยม ีนายชยาวุธ ศริยิทุธ์
วฒันา 
เป็นประธานอนุกรรมการ 

 2. ติดตามผลการด าเนินงานของส านักการจราจรและขนส่ง 
             คณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกบัส านักการจราจรและขนส่งเพื่อตดิตามผลการด าเนินงานของ
ส านักการจราจร และขนส่งเพี่อรบัทราบรายละเอยีด สภาพขอ้เทจ็จรงิ ปัญหาอุปสรรคการด าเนินการ
โครงการต่างๆ สรุปไดด้งันี้ 
 2.1 โครงการรถไฟฟ้ารางเด่ียว (Monorail) สายสีเทา วชัรพล-สะพานพระราม 9  
                  โครงการรถไฟฟ้ารางเดีย่วสายสเีทา ชว่งวชัรพล – สะพานพระราม 9 ระยะทางทัง้หมด 6 
กโิลเมตร แบ่งเป็น 3 ระยะ 

ระยะที ่1 วชัรพล – ลาดพรา้ว ระยะทาง 8 กโิลเมตร ม ี5 สถานี 
   ระยะที ่2 ลาดพรา้ว – พระรามที ่4 ระยะทาง 12 กโิลเมตร ม ี10 สถานี 
     ระยะที ่3 พระรามที ่4 – สะพานพระราม 9 ระยะทาง 6 กโิลเมตร ม ี6 สถานี 

   จากการศกึษามอีุปสรรคบางช่วงตอ้งเวนคนืจงึตอ้งปรบัปรุงแนวเสน้ทางและเปลีย่นบาง
ระยะ 

บางชว่งโดยก าหนดใหม่เป็น 
   ตอนที ่1 วชัรพล – สขุมุวทิ (ทีส่ถานีทองหล่อ) ระยะทาง 16.25 กโิลเมตร ม ี15 สถานี  
(มอีุปสรรคชว่งทองหล่อไมต่ัง้ฉากสุขมุวทิ 38 จงึสิน้สดุเสน้ทางทีส่ถานีทองหล่อ) 

    ตอนที ่2 พระโขนง – ถ.พระรามที ่3 ระยะทาง 12.17 กโิลเมตร ม ี14 สถานี 
    ตอนที ่3 ถ.พระรามที ่3 – แยกทา่พระ ระยะทาง 11.49 กโิลเมตร ม ี9 สถาน ี

    จากการพจิารณาความเหมาะสมโครงการรถไฟฟ้ารางเดีย่วสายสเีทานี้จะเชือ่ม 
1. BTS ทีส่ถานีทองหล่อ 
2. รถไฟฟ้ามหานครสายสสีม้ 
3. รถไฟฟ้ามหานครสายสเีหลอืง 
4. รถไฟฟ้ามหานครสายสชีมพ ู

  ความคบืหน้าโครงการขณะนี้อยูร่ะหวา่งการศกึษาคาดวา่จะท าการศกึษาโครงการแลว้เสรจ็ 
กลางปี 2558 นี้และปลายปีคาดวา่จะเริม่คดัเลอืกผูด้ าเนินการโดยมทีางเลอืกด าเนินการ ดงันี้ 

1. กทม. สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานแลว้ใหบ้รษิทักรุงเทพธนาคม ด าเนินการเดนิรถ 
2. ด าเนินการตาม พ.ร.บ. ร่วมทุน 
3. บ.กรุงเทพมหานครกูเ้งนิให ้กทม.ด าเนินการแลว้ กทม. ตัง้งบประมาณชดใช ้10 ปี 

  ขณะนี้ยงัอยูร่ะหวา่งการศกึษายงัไม่สรุปวา่จะใชง้บประมาณจากสว่นใด 
 

ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
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  1. กรุงเทพมหานครควรขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณจากรฐับาลในการด าเนนิ
โครงการ 
  2. โครงการขนาดใหญ่ของกรุงเทพมหานครสว่นใหญ่จา้งบรษิทั กรงุเทพธนาคม 
ด าเนินการแสดงวา่บรษิทัฯ มสีทิธพิเิศษหลายอยา่ง ท าใหเ้กดิการแขง่ขนัทีไ่ม่เป็นธรรม  
 

 2.2 โครงการระบบรถไฟฟ้ารางคู่ขนาดเบา (Light Rail) สายบางนา-ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู 
                 โครงการระบบรถไฟฟ้ารางคูข่นาดเบา (Light Rail) สายบางนา – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ
ระยะทาง ๑๔ กโิลเมตร ม ี๑๒ สถานี งบประมาณค่าก่อสรา้ง ๒๗,๘๙๒ ล้านบาท ได้รบังบประมาณในปี 
๒๕๕๗ จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้ได้จ้างบรษิัทที่ปรกึษาศกึษาโครงการเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว และ
น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสิง่แวดลอ้ม (EIA) แลว้ อยู่ระหว่างการพจิารณาของคณะกรรมการฯ โดย
จะท าการก่อสรา้งในแนวร่องน ้าระหว่างทางหลกัและทางคู่ขนาน บางส่วนสรา้งในทางเท้า ได้ท าการประสาน
กรมทางหลวงปรบัปรุงภมูทิศัน์ใหส้อดคลอ้งกนัแลว้ 
 

 2.3 โครงการระบบรถไฟฟ้ารางเด่ียว (Monorail) ระยะท่ี 1 จากสยาม - สามย่าน  
        โครงการระบบรถไฟฟ้ารางเดีย่ว (Monorail) ระยะที ่๑ จากสยาม - สามย่าน อยู่
ระหวา่งการศกึษาความเหมาะสมของโครงการม ี๓ ช่วง ประกอบดว้ย 
 

       ชว่งที ่๑ แนวถนนพญาไทจากแยกปทุมวนั – สามย่าน ระยะทาง ๑.๕ กโิลเมตร 
       ชว่งที ่๒ จากสามย่าน – ซอยจุฬา ๑๕ 
       ชว่งที ่๓ จากองัรดีนูงั –ถนนพระรามที ่๔ 
ขณะนี้ชะลอโครงการไวก้่อนเนื่องจากแผนพฒันาพืน้ทีข่องมหาวทิยาลยัจุฬาลงกรณ์ยงัไม่

แลว้เสรจ็ 
 

 2.4 โครงการทดลองเดินเรือในคลองภาษีเจริญ 
โครงการทดลองเดนิเรอืในคลองภาษเีจรญิจากท่าเรอืประตูน ้าภาษเีจรญิ ถงึท่าเรอืเพชรเกษม 

๖๙ 
ระยะทาง ๑๑.๕๐ กโิลเมตร ม ี๑๕ ท่า ปัจจุบนัเปิดใหบ้รกิารแลว้ในวนัจนัทร ์– วนัศุกร ์ใหบ้รกิารในเวลา ๐๖.๐๐ 
น. – ๐๙.๐๐ น. และ ๑๘.๐๐ น. – ๒๒.๐๐ น. วนัเสาร ์– อาทติย ์๐๖.๐๐ น. – ๑๙.๐๐ น. โดยมกีารเดนิเรอื
ทุ ก  
๑ ชัว่โมง มผีูโ้ดยสารใชบ้รกิารประมาณ ๒,๕๐๐ คนต่อวนั เป็นการทดลองเดนิเรอื ในอนาคตจะใหส้มัปทาน
แก่เอกชนเพือ่เป็นการเพิม่ทางเลอืก และสง่เสรมิการเดนิทางใหแ้ก่ประชาชน เนื่องจากสภาพการเดนิทางใน
ปัจจุบนัเปลี่ยนไปเป็นการขนส่งผู้โดยสารไปขึ้นรถไฟฟ้าสถานีบางหวา้ ห่างเพยีง ๒๐๐ เมตร ประชาชน
สามารถเดนิไปขึน้รถไฟฟ้าได ้เนื่องจากปัจจุบนัถนนเพชรเกษมอยู่ระหวา่งการก่อสรา้งรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ 
มปัีญหาการจราจรมาก การทดลองเดนิเรอืในคลองแสนแสบกด็ าเนินการเช่นเดยีวกนักบัคลองภาษีเจรญิ 
แต่ขณะนี้หยุดด าเนินการ เพราะมปัีญหาการรอ้งเรยีน เพราะว่าบางช่วงไม่มเีขื่อน ตลิง่ถูกกดัเซาะ เรอืวิง่
ดว้ยความเรว็ ๒๕ – ๓๐ กโิลเมตรต่อชัว่โมง ส าหรบัคลองภาษเีจรญิมกีารตดิ GPS ควบคุมการใชค้วามเรว็
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ของเรอืไม่ให้เกนิ ๑๒ - ๑๕ กโิลเมตรต่อชัว่โมง ขณะนี้อยู่ระหว่างการจดัท า TOR เชญิชวนให้เอกชนมา
ลงทุน 

ขอ้สงัเกตของคณะกรรมการฯ 
โครงการน้ีผูร้บัประโยชน์ฝ่ายเดยีวคอืบรษิทัทีร่บัสมัปทาน เนื่องจากชว่งทีท่ าการทดลองวิง่ 

เขาไมต่อ้งลงทุนแต่อยา่งใด กทม.ลงทุนให ้กทม. เสยีเปรยีบควรจะมวีธิกีารอื่นทีด่กีวา่นี้ 
 

 2.5 ทางจกัรยาน  
  กรุงเทพมหานครมเีสน้ทางจกัรยาน จ านวน ๓๑ เสน้ทาง ระยะทาง ๓๒๓ กโิลเมตรโดย
ก าหนดแนวทางด าเนินการ ดงันี้ 

1. เสน้ทางจกัรยานเพือ่การเดนิทาง 
 ๑.๑ ปรบัปรุงเสน้ทางจกัรยานเดมิ จ านวน ๑๐ เสน้ทาง เนื่องจากมบีางเสน้ทางทีไ่ม่
สามารถใชไ้ดอ้ย่างปลอดภยัและเหมาะสม มกีารรอ้งเรยีนจากประชาชน เสน้ทางจกัรยานทีจ่ะท าการ
ปรบัปรุง ไดแ้ก่ 

  - ถนนสาทร 
  - ถนนบางขนุเทยีนชายทะเล อยูร่ะหวา่งด าเนินการ 
  - ถนนประดษิฐม์นูธรรม ส านกัการโยธาด าเนินการ 
  - ถนนเพชรเกษม ชะลอไวก้่อนอยูร่ะหวา่งก่อสรา้งรถไฟฟ้า 

  - รอบเกาะรตันโกสนิทร ์ด าเนินการแลว้ 
  - ถนนลาดพรา้ว อยูร่ะหวา่งด าเนินการออกแบบ 

  - รอบอนุสาวรยีส์มเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช ก าลงัหาผูร้บัจา้ง 
  - ถนนพทุธมณฑล สาย ๒ ขยายเพิม่จาก ๒ เลนเป็น ๔ เลน 

  - ถนนอุทยาน ขยายเพิม่จาก ๒ เลนเป็น ๔ เลน 
  - ถนนจรญัสนทิวงศ ์ชะลอไวก้่อนอยูร่ะหวา่งการก่อสรา้งรถไฟฟ้า 

 ๑.๒ เสน้ทางจกัรยานใหม่ จ านวน ๑๐ เสน้ทาง ส านกัการโยธาด าเนินการก่อสรา้งและ
ปรบัปรุงถนนพรอ้มจดัท าเสน้ทางจกัรยาน ดงันี้ 

  - ถนนพหลโยธนิ – รตันโกสนิทรส์มโภชน์ 
- ถนนราษฎรอ์ุทศิ – เลยีบวาร ี
- ถนนพฒันาการ 
- ถนนศรนีครนิทร ์
- ถนนสขุาภบิาล ๒ 
- ถนนจรญัสนิทวงศ ์– ถนนกาญจนาภเิษก (ตอนที ่๑) 
- ถนนจรญัสนิทวงศ ์– ถนนกาญจนาภเิษก (ตอนที ่๒) 
- ถนนพทุธมณฑล สาย ๓ 
- ถนนทววีฒันา (ถนนอุทยาน – ถนนเพชรเกษม) 
- ถนนบางกระดี ่(พระราม ๒ ถงึคลองสนามชยั) 
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 ๑.๓ จดัท าเสน้ทางจกัรยานเลยีบคลองไผส่งิโตเพือ่เชือ่มต่อการสญัจรจากสวนลุมพนิีกบั
สวนเบญจกติ ิระยะทาง ๑.๓ กโิลเมตร ส านกัการโยธาไดร้บังบประมาณด าเนินการแลว้อยูร่ะหวา่งปรบัแบบ
ก่อสรา้ง 
 ๑.๔  จดัท าเสน้ทางจกัรยานใหม่ จ านวน ๓๙ เสน้ทาง 
 ๒. เสน้ทางจกัรยานเพือ่สนัทนาการและการทอ่งเทีย่ว 

ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
1. ควรตัง้เป็นโครงการร่วมกบัฝ่ายเทศกจิ ส านกังานเขตต่างๆ ใหม้เีทศกจิจกัรยาน 

มาตรวจสอบการละเมดิการใชท้าง จะไดม้คีวามเกรงกลวัและยงัเป็นการป้องปรามอาชญากรรมอกีทางหนึ่ง
ดว้ย 
  2. ทางจกัรยานบรเิวณทีม่คีวามลาดชนัมากควรจะท าเป็นลปูโคง้ขึน้ 
 

 2.6. การสร้างวินัยจราจร  
โครงการสรา้งวนิยัจราจรนัน้กรุงเทพมหานครไดเ้ริม่ด าเนินการตัง้แต่ปี ๒๕๔๒ โดยบรรจุ 

ในหลกัสตูรการเรยีนการสอนในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานครในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่๕ มกีารใหฝึ้ก
ภาคสนามให้มกีารขบัขีจ่รงิโดยน าร่องที่โรงเรยีนวดัดอกไม้ เขตยานนาวาและขยายผลไปเรื่อยๆ มกีาร
อบรมใหค้วามรูแ้ก่เดก็นกัเรยีนปีละประมาณ ๓,๐๐๐ คน ท ามาเรือ่ยๆ ทุกปีจนกระทัง่ปี ๒๕๕๑ ไดใ้หเ้อกชน
เขา้มาด าเนินการ แต่เอกชนไม่สนใจในปีต่อมาจงึไม่ไดต้ัง้งบประมาณไว ้นอกจากนี้ยงัไดผ้ลติและเผยแพร่สื่อ
ประชาสมัพนัธเ์พือ่รณรงคเ์สรมิสรา้งวนิยัและจติส านึกของประชาชน และจดักจิกรรมรณรงคส์รา้งวนิยัจราจร
ภ า ย ใ ต้ ค า ข วั ญ  
“คนกรุงรกัษาวนิัยจราจร สรา้งมหานครแห่งความปลอดภยั” ในปี ๒๕๕๖ ไดด้ าเนินการจดัหาหมวกนิรภยั
แบบครึ่งใบมอบให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. ที่เดินทางไป – กลับโรงเรียน ด้วยรถจักรยานและ
รถจกัรยานยนต ์จ านวน ๑๒๐,๔๕๐ ใบ จดัอบรมเจา้หน้าทีอ่าสาจราจรเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของเจา้หน้าที่
ร่วมกบัมูลนิธเิมาไม่ขบั มูลนิธปิอเต็กตึ๊ง และส่วนราชการที่เกี่ยวขอ้งด าเนินโครงการเมาไม่ขบักลบัแท็กซี ่
ตัง้แต่ปี ๒๕๕1 จนถงึปัจจุบนั 
 ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการฯ      

โรงเรยีนควรประสาน สน.ใกลเ้คยีงจดัเจา้หน้าทีต่ ารวจไปใหค้วามรูเ้กีย่วกบักฎจราจรแก่
เดก็นกัเรยีนหน้าเสาธงวนัละ ๕ นาท ีเป็นการปลกูฝังวนิยัจราจรใหแ้ก่เดก็และเยาวชน เพือ่จะไดโ้ต
เป็นผูใ้หญ่ทีม่วีนิยั 

 

 2.7 การน าสายส่ือสารลงใต้ดิน  
  การน าสายสือ่สารลงใตด้นิ การไฟฟ้านครหลวงไดด้ าเนินการแลว้ดงันี้ 

1. โครงการสายใตด้นิทีด่ าเนนิการแลว้เสรจ็ระยะทาง ๑๖.๒ กโิลเมตร ประกอบดว้ยโครงการสี
ลม 

ปทุมวนั และจติรลดา ใชง้บประมาณ ๗๒๘ ลา้นบาท เฉลีย่ ๑๙๒ ลา้นบาทต่อกโิลเมตร 



- 6 - 
 

2. โครงการเปลีย่นสายอากาศเป็นสายใตด้นิ ระยะทาง ๒๔.๔ กโิลเมตร ประกอบดว้ย
โครงการ 

พหลโยธนิ พญาไท และสขุมุวทิ อยูร่ะหวา่ง ด าเนินการ 
3. โครงการเปลีย่นสายอากาศเป็นสายใตด้นิทีจ่ะด าเนินการในอนาคต ระยะทาง ๒๕.๒ 

กโิลเมตร ประกอบดว้ยโครงการปทุมวนั จติรลดา พญาไท (สว่นเพิม่เตมิ) พระราม ๓ และนนทร ีขณะนี้อยู่
ระหวา่งการจดัหาผูร้บัจา้งออกแบบ 

4. โครงการเปลีย่นสายอากาศเป็นสายใตด้นิ ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๖๓ ระยะทาง ๒๕.๔ 
กโิลเมตร 

ประกอบดว้ยโครงการรชัดาภเิษก – อโศก และรชัดาภเิษก – พระราม ๙ ขณะนี้อยูร่ะหวา่งการจดัท าแผน
เพือ่ขออนุมตัจิากคณะรฐัมนตร ี
 

 2.8 โครงการท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทนัในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 2558 เป็นรายไตรมาส   
 สรุปรายการกนัเงนิงบประมาณปี ๒๕๕๗ ไวเ้บกิเหลื่อมปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จ านวน ๗๔ รายการ 
เป็นเงนิ ๑,๖๒๒,๘๐๐,๖๔๔.๕๑ บาท (ณ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘) 

- แบบไมก่่อหนี้ผกูพนั จ านวน ๑๔ รายการ เป็นเงนิ ๑๖๖,๒๐๖,๘๐๐.๐๐ บาท 
ก่อหนี้ผกูพนัแลว้ จ านวน ๖ รายการ เป็นเงนิ ๑๒๖,๙๒๙,๑๕๕.๐๐ บาท เบกิจ่ายเงนิ

แลว้ 
บางสว่น เป็นเงนิ ๗,๙๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท 

ยงัไม่ไดก้่อหนี้ผกูพนั จ านวน ๘ รายการ เป็นเงนิ ๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
- แบบก่อหนี้ผกูพนั จ านวน ๖๐ รายการ เป็นเงนิ ๑,๔๕๖,๕๙๓,๘๔๔.๕๑ บาท 

เบกิจ่ายเงนิแลว้ จ านวน ๓๘ รายการ เป็นเงนิ ๒๒๐,๖๐๙,๘๘๔.๖๔ บาท 
ยงัไม่เบกิจ่าย จ านวน ๒๒ รายการ เป็นเงนิ ๑,๒๓๕,๔๖๑,๐๕๔.๘๖ บาท 
สรุปผลการด าเนินงานงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๘ 
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี ๒๕๕๘ หลงัปรบัโอน ๔,๐๔๕,๕๖๘,๙๐๐.๐๐ บาท 
เบกิจ่ายแลว้ ๘๖๔,๖๘๖.๐๘๕.๗๑ บาท เบกิจ่ายไดร้อ้ยละ ๒๑.๗๓ 
หมวดค่าใชส้อยทีต่ดิตาม จ านวน ๓๐ รายการ 
- ก่อหนี้แลว้ จ านวน ๑๘ รายการ 
- ยงัไม่ก่อหนี้ จ านวน ๑๒ รายการ 
หมวดค่าครุภณัฑ ์ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง จ านวน ๔๐ รายการ/โครงการ 
- ก่อหนี้ผกูพนัโครงการต่อเนื่องมาจากปีก่อน จ านวน ๕ โครงการ 
- โครงการต่อเนื่องยงัไม่ก่อหนี้ จ านวน ๓ โครงการ 
- ก่อหนี้ผกูพนัรายการแลว้ จ านวน ๓ รายการ 
- รายการยงัไม่ก่อหนี้ จ านวน ๒๙ รายการ 
ก่อหนี้ผกูพนังบลงทุนคดิเป็นรอ้ยละ ๗๙.๐๖ 
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หมวดรายจา่ยอื่น จ านวน ๒๐ รายการ/โครงการ 
- รายการชดใชเ้งนิยมืเงนิสะสม จ านวน ๑๐ รายการ 
- ก่อหน้ีผกูพนัโครงการต่อเนื่องมาจากปีก่อน จ านวน ๓ รายการ 
- ก่อหนี้ผกูพนัรายการแลว้ จ านวน ๑ รายการ 
- รายการยงัไม่ก่อหนี้ จ านวน ๖ รายการ 


