คำอธิบายการกรอกข้อมูล
แบบ ภส. 05-01 แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี
หมวดข้อมูลตามแบบ
ชื่อข้อมูล
1. สำหรับเจ้าหน้าที่ เลขที่รับ
วันที่รับ
เจ้าหน้าที่ผู้รับ
2. สำหรับผู้ส่งออก

เรียน สรรพสามิตพื้นที่
ชื่อ
 บุคคลธรรมดา
 นิติบุคคล
 กิจการร่วมทุน/
กิจการร่วมค้า
 คณะบุคคล
 หน่วยงานราชการ/
อื่นๆ
เลขบัตรประจำตัว
ประชาชน / เลขทะเบียน
นิติบุคคล
เลขที่สาขาภาษีมูลค่าเพิ่ม
(กรณีจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เลขรหัสประจำบ้าน
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่เลขที่
ชื่ออาคาร
ห้องเลขที่
ชั้นที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
Email

ความหมาย
การบันทึกเลขทะเบียนรับของหน่วยงาน
ตามลำดับการรับหนังสือ ซึ่งเริ่มลำดับที่ 1
สำหรับวันที่ 1 ม.ค. ของทุกปี
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับแบบฟอร์ม
ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ ที่ได้ทำการรับ
แบบฟอร์ม และมีชื่อพร้อมทั้ง ตำแหน่งใน
วงเล็บชัดเจน
ชื่อสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
ชื่อผู้ส่งออก

ตัวอย่างข้อมูล
001241
12 พ.ย. 2562
นายรักชาติ รับเรื่อง
(นักวิชาการ
สรรพสามิต)
ปทุมธานี
บริษัท แบตเตอรี่ไทย
แลนด์ จำกัด
 นิติบุคคล

กรณีบุคคลธรรมดาเป็นผู้ยื่นแบบ
กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ยื่นแบบ
กรณีกิจการร่วมทุน/กิจการร่วมค้าเป็นผู้ยื่น
แบบ
กรณีคณะบุคคลเป็นผู้ยื่นแบบ
กรณีหน่วยงานราชการ หรืออื่นๆ
นอกเหนือจากกรณีข้างต้น เป็นผู้ยื่นแบบ
เลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือเลข
0104444142125
ทะเบียนนิติบุคคลของผู้ยื่นแบบ
กรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้ระบุเลขที่ 00000
สาขาภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขรหัสประจำบ้านของที่อยู่ผู้ส่งออก
เลขที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของที่อยู่ผู้ส่งออก
ชื่ออาคารของที่อยู่ผู้ส่งออก
ห้องเลขที่ของที่อยู่ผู้ส่งออก
ชั้นที่ของอาคารของที่อยู่ผู้ส่งออก
หมู่ที่ของที่อยู่ผู้ส่งออก
ชื่อตรอกหรือซอยของที่อยู่ผู้ส่งออก
ชื่อถนนของที่อยู่ผู้ส่งออก
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยู่ผู้ส่งออก
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยู่ผู้ส่งออก
ชื่อจังหวัดของที่อยู่ผู้ส่งออก
รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ผู้ส่งออก
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ส่งออก
อีเมลที่ติดต่อได้ของผู้ส่งออก

219876554321
22
อาคารถ่านไทย
1
1
7
เมืองใหม่
คลองหลวง
คลองสอง
คลองหลวง
ปทุมธานี
12120
02-564-4444
contact@batterythailand.co.th

หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล
เป็น ( ) 1. ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม ทะเบียน
สรรพสามิต เลขที่
เป็น ( ) 2. ผู้ซื้อหรือผู้ที่
ได้รับสินค้าที่ผลิตใน
ราชอาณาจักรจากผู้
ประกอบอุตสาหกรรมเพื่อ
ส่งออกนอกราชอาณาจักร
หรือนำเข้าไปในเขตปลอด
อากร
และได้รับความยินยอม
จากผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม ชื่อ...
ทะเบียนสรรพสามิตเลขที่
เป็น ( ) 3. บุคคลอื่น
นอกเหนือจาก 1. และ 2.
3. วัตถุประสงค์ในการ 2.1 ขอนำสินค้าออกจาก (
ยื่นแบบ
) โรงอุตสาหกรรมชื่อ...
ทะเบียนสรรพสามิตเลขที่

ขอนำสินค้าออกจาก
( ) คลังสินค้าทัณฑ์บน ชื่อ
ขอนำสินค้าออกจาก
( ) สถานที่เก็บสินค้า ชื่อ
สถานที่ตั้งเลขที่
ตรอก/ซอย
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์

ความหมาย
ระบุเลขที่ทะเบียนสรรพสามิตกรณีผู้
ประกอบอุตสาหกรรมเป็นผู้ส่งออก

ตัวอย่างข้อมูล
เป็น () 1. ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม ทะเบียน
สรรพสามิต เลขที่
ระบุชื่อและเลขที่สรรพสามิตของผู้ประกอบ 25570167769805674
อุตสาหกรรมที่ยินยอมให้ผู้ซื้อหรือผู้ที่ได้รับ
สินค้าที่ผลิตในราชอาณาจักรจากผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร
หรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร

กรณีบุคคลอื่นเป็นผู้ส่งออก นอกเหนือจาก
กรณีข้างต้น
ระบุชื่อและเลขที่ทะเบียนสรรพสามิตของ
โรงอุตสาหกรรมที่ประสงค์นำสินค้าออก

ระบุชื่อคลังสินค้าทัณฑ์บนที่ประสงค์นำ
สินค้าออก
ระบุชื่อสถานที่เก็บสินค้าที่ประสงค์นำ
สินค้าออก
เลขที่ของที่อยู่สถานที่ที่ประสงค์นำ
สินค้าออก
ชื่อตรอกหรือซอยของที่อยู่สถานที่ที่
ประสงค์นำสินค้าออก
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยู่สถานที่ที่
ประสงค์นำสินค้าออก
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยู่สถานที่ที่
ประสงค์นำสินค้าออก
ชื่อจังหวัดของที่อยู่สถานที่ที่ประสงค์นำ
สินค้าออก
รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่สถานที่ที่ประสงค์นำ
สินค้าออก
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของสถานที่ที่
ประสงค์นำสินค้าออก

ขอนำสินค้าออกจาก
() โรงอุตสาหกรรม
ชื่อ บริษัท แบตเตอรี่
ไทยแลนด์ จำกัด
ทะเบียนสรรพสามิต
เลขที่
25570167769805674

หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล
เพื่อ ( ) ส่งออกนอก
ราชอาณาจักร
เพื่อ ( ) นำเข้าไปในเขต
ปลอดอากร
โดย ( ) ขอยกเว้นภาษี
โดย ( ) ขอคืนเงินภาษีที่
ได้เสียไว้แล้วตาม
ใบเสร็จรับเงินเลขที่... เล่ม
ที่... จำนวนเงิน...บาท
รายการที่

ความหมาย
ประสงค์นำสินค้าออกจากสถานที่ข้างต้น
เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร
ประสงค์นำสินค้าออกจากสถานที่ข้างต้น
เพื่อนำเข้าไปในเขตปลอดอากร
กรณีขอยกเว้นภาษี
ระบุใบเสร็จรับเงินเลขที่ เล่มที่ และจำนวน
เงิน กรณีขอคืนเงินภาษีที่ได้เสียไว้แล้ว

ลำดับรายการของสินค้าที่ขอยกเว้นหรือคืน
ภาษี
ประเภทที่
ประเภทสินค้าที่ขอยกเว้นหรือคืนภาษีตาม
พิกัดภาษี
รายการสินค้า: ชื่อสินค้า ชื่อและชนิดของสินค้าที่ขอยกเว้นหรือคืน
และชนิด
ภาษี
รายการสินค้า: แบบหรือ แบบหรือรุ่นของสินค้าที่ขอยกเว้นหรือคืน
รุ่น
ภาษี
รายการสินค้า: ขนาด
ขนาดของสินค้าที่ขอยกเว้นหรือคืนภาษี
รายการสินค้า: จำนวน
จำนวนหน่วยของสินค้าที่ขอยกเว้นหรือคืน
(หน่วย)
ภาษี
รายการสินค้า: ราคาขาย ราคาขายปลีกแนะนำของสินค้าที่ขอยกเว้น
ปลีกแนะนำ
หรือคืนภาษี
อัตราภาษี: ตามมูลค่าร้อย อัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละของสินค้าที่ขอ
ละ
ยกเว้นหรือคืนภาษี
อัตราภาษี: ตามปริมาณ อัตราภาษีตามปริมาณหน่วยละของสินค้าที่
หน่วยละ
ขอยกเว้นหรือคืนภาษี
จำนวนภาษี (บาท)
จำนวนภาษีของสินค้าที่ขอยกเว้นหรือคืน
ภาษี (หน่วยบาท)
จำนวนภาษี (สต.)
จำนวนภาษีของสินค้าที่ขอยกเว้นหรือคืน
ภาษี (หน่วยสตางค์)
รวมทั้งสิ้น
มูลค่ารวมภาษีหน่วยบาทและสตางค์
สินค้าที่ขอ ( ) ยกเว้นภาษี กรณีขอยกเว้นภาษี
สินค้าที่ขอ ( ) คืนภาษี
กรณีขอคืนภาษี
ขออนุญาต ( ) ทำ
ขออนุญาตทำเครื่องเครื่องหมายแสดงการ
เครื่องหมายแสดงการขอ ขอยกเว้นภาษีหรือคืนภาษี พร้อมระบุ
ยกเว้นภาษีหรือคืนภาษี ข้อมูล
ดังนี้
ขออนุญาต ( ) ไม่ทำ
ขออนุญาตไม่ทำเครื่องเครื่องหมายแสดง
เครื่องหมายแสดงการขอ การขอยกเว้นภาษีหรือคืนภาษี
ยกเว้นหรือคืนภาษี

ตัวอย่างข้อมูล
เพื่อ () ส่งออกนอก
ราชอาณาจักร
โดย () ขอยกเว้น
ภาษี

1
04.01
แบตเตอรี่
115-2422 BATTERY
10,000 MAH
20
3,500
8

5,600
00
5,600
สินค้าที่ขอ () ยกเว้น
ภาษี
ขออนุญาต () ไม่ทำ
เครื่องหมายแสดงการ
ขอยกเว้นหรือคืนภาษี

หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล
ได้ตกลงขายสินค้าตาม
รายการข้างต้นให้แก่
เพื่อส่งออกไปยังประเทศ
/ เขตปลอดอากร
ทางด่านศุลกากร/
สำนักงานศุลกากร
จังหวัด
โดยทาง... ระหว่างวันที่...
ได้แนบหลักฐานรวม...
ฉบับ
ลงชื่อ... (...)

4. การพิจารณา กรณี
ที่ขอยกเว้นภาษี

ชื่อประเทศ หรือชื่อเขตปลอดอากรที่เป็น
จุดหมายปลายทาง
ชื่อด่านศุลกากรที่ผู้ส่งออกทำการส่ง
สินค้าออก
ชื่อจังหวัดที่ด่านศุลกากรนั้นตั้งอยู่
ชื่อเส้นทางในประเทศที่ใช้ในการขนส่ง
สินค้าไปยังด่านศุลกากร

จำนวนเอกสาร (ฉบับ) ที่แนบมากับ
แบบฟอร์ม
ลงชื่อผู้ส่งออก พร้อมชื่อ-ชื่อสกุลในวงเล็บ
ชัดเจน
วันที่
วัน/เดือน/ปี ที่ยื่นแบบ
 เห็นควรยกเว้นภาษี เจ้าพนักงานสรรพสามิตเห็นควรยกเว้นภาษี
 ไม่เห็นควรยกเว้นภาษี ระบุเหตุผลกรณีที่เจ้าพนักงานสรรพสามิต
เนื่องจาก
ไม่เห็นควรยกเว้นภาษี
ลงชื่อ... (...) ตำแหน่ง
ลงชื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต พร้อมชื่อ-ชื่อ
สกุล ตำแหน่งในวงเล็บชัดเจน
วันที่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ เนื่องจาก
ลงชื่อ... (...) ตำแหน่ง

5. บันทึกตรวจสอบ
สำหรับเจ้าพนักงาน
สรรพสามิต

ความหมาย
ตัวอย่างข้อมูล
ระบุชื่อผู้ที่ขายสินค้าตามรายการข้างต้นให้ Europa Battery Inc.

วันที่
รายการที่
ชื่อสินค้าและชนิด
แบบหรือรุ่น

เยอรมนี
สุวรรณภูมิ
สมุทรปราการ
โดยทาง ถนนบางนาตราด ระหว่างวันที่ 30
- 30 พ.ย. 2562
1
นายถ่าน ไฟแรง
(นายถ่าน ไฟแรง)
12 พ.ย. 2562
 เห็นควรยกเว้นภาษี
นายช่วย พิจารณา
(นายช่วย พิจารณา)
เจ้าหน้าที่สรรพสามิต
12 พ.ย. 2562

วัน/เดือน/ปี ที่เจ้าพนักงานสรรพสามิต
พิจารณา
สรรพสามิตพื้นที่อนุมัติ
 อนุมัติ
ระบุเหตุผลกรณีที่สรรพสามิตพื้นที่ไม่อนุมัติ
ลงชื่อเจ้าสรรพสามิตพื้นที่ พร้อมชื่อ-ชื่อ
นายอนุมัติ จัดให้
สกุล ตำแหน่งในวงเล็บชัดเจน
(นายอนุมัติ จัดให้)
สรรพสามิตพื้นที่
ปทุมธานี
วัน/เดือน/ปี ที่สรรพสามิตพื้นที่พิจารณา
12 พ.ย. 2562
ลำดับรายการสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์
1
น้ำมัน สุรา หรือยาสูบก่อนนำออกจากต้น
ทาง
ชื่อและชนิดของสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์ แบตเตอรี่
น้ำมัน สุรา หรือยาสูบก่อนนำออกจากต้น
ทาง
แบบหรือรุ่นของสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์ 115-2422 BATTERY
น้ำมัน สุรา หรือยาสูบก่อนนำออกจากต้น
ทาง

หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล
ขนาด
จำนวน (หน่วย)
เลขทะเบียนยานพาหนะ
ผนึกดวงตรากรม
สรรพสามิต: เลขที่
ผนึกดวงตรากรม
สรรพสามิต: จำนวน
ค่าสาร Marker

ความหมาย
ตัวอย่างข้อมูล
ขนาดของสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน 10,000 MAH
สุรา หรือยาสูบก่อนนำออกจากต้นทาง
จำนวนหน่วยของสินค้าน้ำมันและ
20
ผลิตภัณฑ์น้ำมัน สุรา หรือยาสูบก่อนนำ
ออกจากต้นทาง
เลขทะเบียนยานพาหนะที่ใช้ขนส่ง
บต 4567
สินค้าออกจากต้นทาง
เลขที่ผนึกดวงตรากรมสรรพสามิต (ถ้ามี)
จำนวนผนึกดวงตรากรมสรรพสามิต

กรณีสินค้าน้ำมันดีเซลเป็นค่าสาร Marker
(เฉลี่ย)
บันทึกเพิ่มเติม (ถ้ามี)
บันทึกเพิ่มเติมอื่นๆ
ลงชื่อ... (...) ตำแหน่ง
ลงชื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต พร้อมชื่อ-ชื่อ นายตรวจ ปลายทาง
สกุล ตำแหน่งในวงเล็บชัดเจน
(นายตรวจ ปลายทาง)
เจ้าพนักงานสรรพสามิต
วันที่
วัน/เดือน/ปี ที่เจ้าพนักงานสรรพสามิต
30 พ.ย. 2562
ตรวจสอบก่อนนำออก
ลงชื่อ... (...) ตำแหน่ง
ลงชื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต พร้อมชื่อ-ชื่อ นายช่วยตรวจ
สกุล ตำแหน่งในวงเล็บชัดเจน
ปลายทาง
(นายช่วยตรวจ
ปลายทาง)
เจ้าพนักงานสรรพสามิต
วันที่
วัน/เดือน/ปี ที่เจ้าพนักงานสรรพสามิต
30 พ.ย. 2562
ตรวจสอบก่อนนำออก
 เจ้าพนักงาน
ระบุเหตุผลที่เจ้าพนักงานปลายทางไม่ได้
 เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตไม่ได้ตรวจ
ตรวจสอบสินค้าสุราและยาสูบตามรายการ สรรพสามิตได้ตรวจ
สินค้าตามรายการตามข้อ ต้นทาง
สินค้าตามรายการตาม
4.1 เนื่องจาก
ข้อ 4.1 แล้วปรากฏว่า
 เจ้าพนักงาน
เจ้าพนักงานปลายทางตรวจสินค้าสุราและ  ถูกต้อง
สรรพสามิตได้ตรวจสินค้า ยาสูบตามรายการต้นทาง แล้วปรากฏว่า
ตามรายการตามข้อ 4.1 ถูกต้อง
แล้วปรากฏว่า  ถูกต้อง
 เจ้าพนักงาน
เจ้าพนักงานปลายทางตรวจสินค้าสุราและ
สรรพสามิตได้ตรวจสินค้า ยาสูบตามรายการต้นทาง แล้วปรากฏว่าไม่
ตามรายการตามข้อ 4.1 ถูกต้อง พร้อมระบุรายละเอียด
แล้วปรากฏว่า  ไม่
ถูกต้อง ดังนี้
รายการที่
ลำดับรายการสินค้าและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
ชื่อสินค้าและชนิด
ชื่อและชนิดของสินค้าและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล
แบบหรือรุ่น
ขนาด
จำนวน (หน่วย)
เลขทะเบียนยานพาหนะ
ผนึกดวงตรากรม
สรรพสามิต: เลขที่
ผนึกดวงตรากรม
สรรพสามิต: จำนวน
ค่าสาร Marker

6. สำหรับผู้ส่งออก

ความหมาย
แบบหรือรุ่นของสินค้าและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
ขนาดสินค้าและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
จำนวนหน่วยของสินค้าและผลิตภัณฑ์
น้ำมัน
เลขทะเบียนยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง
สินค้าและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
เลขที่ผนึกดวงตรากรมสรรพสามิต (ถ้ามี)

ตัวอย่างข้อมูล

จำนวนผนึกดวงตรากรมสรรพสามิต

กรณีสินค้าน้ำมันดีเซลเป็นค่าสาร Marker
(เฉลี่ย)
บันทึกเพิ่มเติม (ถ้ามี)
บันทึกเพิ่มเติมอื่นๆ
ลงชื่อ... (...) ตำแหน่ง
ลงชื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต พร้อมชื่อ-ชื่อ นายตรวจศุล ปลายทาง
สกุล ตำแหน่งในวงเล็บชัดเจน
(นายตรวจ ปลายทาง)
เจ้าพนักงานสรรพสามิต
วันที่
วัน/เดือน/ปี ที่เจ้าพนักงานสรรพสามิต
30 พ.ย. 2562
ปลายทางตรวจสอบ
ลงชื่อ... (...) ตำแหน่ง
ลงชื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต พร้อมชื่อ-ชื่อ นายช่วยตรวจศุล
สกุล ตำแหน่งในวงเล็บชัดเจน
ปลายทาง
(นายช่วยตรวจ
ปลายทาง)
เจ้าพนักงานสรรพสามิต
วันที่
วัน/เดือน/ปี ที่เจ้าพนักงานสรรพสามิต
30 พ.ย. 2562
ปลายทางตรวจสอบ
สินค้าที่ขอ ( ) ยกเว้นภาษี สินค้าที่ขอยกเว้นภาษี
สินค้าที่ขอ () ยกเว้น
ภาษี
สินค้าที่ขอ ( ) คืนภาษี
สินค้าที่ขอคืนภาษี
เลขที่... ลงวันที่... เดือน... ระบุเลขที่ใบขนสินค้าขาออก และวัน/
เลขที่ 1111222 ลง
พ.ศ....
เดือน/ปีที่ออกใบ
วันที่ 30 พ.ย. 2562
รายการที่
ลำดับรายการสินค้า
1
(สามารถทำเป็นเอกสารแนบได้กรณีช่อง
รายการสินค้าไม่พอ)
ประเภทที่
ประเภทสินค้าที่ขอยกเว้นหรือคืนภาษีตาม 04.01
พิกัดอัตราภาษี
รายการสินค้า: ชื่อสินค้า ชื่อและชนิดของสินค้าที่ขอยกเว้นหรือคืน แบตเตอรี่
และชนิด
ภาษี
รายการสินค้า: แบบหรือ แบบหรือรุ่นของสินค้าที่ขอยกเว้นหรือคืน 115-2422 BATTERY
รุ่น
ภาษี
รายการสินค้า: ขนาด
ขนาดของสินค้าที่ขอยกเว้นหรือคืนภาษี
10,000 MAH

หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล
รายการสินค้า: จำนวน
(หน่วย)
รายการสินค้า: ราคาขาย
ปลีกแนะนำ
อัตราภาษี: ตามมูลค่าร้อย
ละ
อัตราภาษี: ตามปริมาณ
หน่วยละ
จำนวนภาษี (บาท)
จำนวนภาษี (สต.)
รวมทั้งสิ้น
ลงชื่อ... (...)
วันที่

ความหมาย
จำนวนหน่วยของสินค้าที่ขอยกเว้นหรือคืน
ภาษี
ราคาขายปลีกแนะนำของสินค้าที่ขอยกเว้น
หรือคืนภาษี
อัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละของสินค้าที่ขอ
ยกเว้นหรือคืนภาษี
อัตราภาษีตามปริมาณหน่วยละของสินค้าที่
ขอยกเว้นหรือคืนภาษี
มูลค่าภาษีของสินค้าที่ขอยกเว้นหรือคืน
ภาษี (หน่วยบาท)
มูลค่าภาษีของสินค้าที่ขอยกเว้นหรือคืน
ภาษี (หน่วยสตางค์)
รวมมูลค่าภาษีทั้งสิ้น (หน่วยบาทและ
สตางค์)
ลงชื่อผู้ส่งออก พร้อมชื่อ-ชื่อสกุลในวงเล็บ
ชัดเจน
วัน/เดือน/ปี ที่ยื่นแบบ

ตัวอย่างข้อมูล
20
3,500
8

5,600
00
5,600.00
นายถ่าน ไฟแรง
(นายถ่าน ไฟแรง)
12 พ.ย. 2562

