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1. โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ เพ่ือยกระดับคณุภาพชีวิต

เกษตรกรผูDเลีย้งสัตวFน้ำจืดในพ้ืนท่ีหนองเลิงเปLอย จังหวัดกาฬสินธุF 

 
เพ่ือขอต้ังงบประมาณรายจQายประจำปRงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

หน&วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร8 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

กระทรวง :  การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร8 วิจัยและนวัตกรรม 

2. ชื่อโครงการ: บรูณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพ

ชีวิตเกษตรกรผูMเลี้ยงสัตว8น้ำจืดในพื้นทีห่นองเลงิเปRอย จงัหวัดกาฬสินธุ8 

ผูMประสานงาน ช่ือ-นามสกลุ  ผศ. สิทธิชัย ฮะทะโชติ  

ตำแหน&ง ผูMช&วยศาสตราจารย8 โทรศัพท8 042-725-036 

โทรสาร  042-725-037  โทรศัพท8เคลื่อนที ่089-7109757 ,091-865-8445  

E-mail: csnstc@ku.ac.th, kednapat.sr@ku.th 

2. ความสอดคลDองกับแผนบูรณาการการสรDางรายไดDจากการทQองเท่ียวและบริการ 

เปsาหมายแผนบูรณาการฯ  พัฒนาชุมชน แกMปvญหาความยากจน เหลื่อมล้ำ 

แนวทางการดำเนินงานฯ  พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรผูMเลี้ยงสัตว8น้ำจืด โดยใชMกระบวนการเรียน

การสอนในการถ&ายทอดความรูMทางวิชาการ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่  

3. สถานภาพโครงการ : þ โครงการใหม& ¨ โครงการต&อเน่ือง 

 

4.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร8 วิทยาเขตเฉลิมพระ

เกียรติ จังหวัดสกลนคร เปyดการเรียนการสอนหลักสูตรประมง ซึ ่งในระยะ 2 ป{ที ่ผ&านมาหลักสูตรไดM

ดำเนินการปรับรูปแบบการเรียนการสอนจาก Passive learning มาเปÄน Active learning มีการจัดการ

เรียนการสอนแบบใหMผูMเรียนไดMเรียนรูMจากสภาพจริง (Authentic learning) การเรียนรูMแบบใชMปvญหาเปÄน

ฐาน (Problem-base learning) เพื่อใหMนิสิตไดMฝàกการทำงานเปÄนทีม การคิดวิเคราะห8 การวางแผนการ

ทำงาน ซึ่งแนวทางหน่ึงที่หลักสูตรนำมาประยุกต8ใชMก็คือการมอบหมายใหMนิสิตไดMร&วมดูแลเกษตรกรชาวสวน

ยางที่มีความประสงค8จะทำการเกษตรแบบผสมผสาน และสนใจการเลี้ยงปลาน้ำจืดเพื่อเพิ่มรายไดMใหMกับ

ครอบครัว ที่เขMาร&วมโครงการการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงบรูณาการจากไมMผล/ประมง/ปศุสัตว8: 

ทางเลือกใหม&ใหMเกษตรกรสวนยางในเขตพื้นที่ริมแม&น้ำโขง ในพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบดMวย หนองคาย 

สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และบึงกาฬ ซึ่งหลักสูตรรับผิดชอบอยู& โดยนิสิตช้ันป{ที่ 3 ที่เรียนรายวิชาการ

เลี้ยงสัตว8น้ำจืด คุณภาพน้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว8น้ำ อาหารสัตว8น้ำและแพลงก8ตอนเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว8

น้ำ จะไดMรับมอบหมายใหMดูแลเกษตรกรผูMเขMาร&วมโครงการ เริ่มตั้งแต&การตรวจสอบความเหมาะสมของบ&อ

เลี้ยง การปรับสภาพบ&อเลี้ยง การปล&อยลูกพันธุ8 การใหMอาหารที่ถูกตMอง การตรวจสอบคุณภาพน้ำ การดูแล

สุขภาพสัตว8น้ำ จนกระทั่งเก็บเกี่ยวผลผลิตจากการเลี้ยง นิสิตจะลงพื้นที่เพื่อใหMคำแนะนำ ถ&ายทอดความรูM 
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และช&วยแกMปvญหาใหMกับเกษตรกร โดยมีอาจารย8และนักวิชาการประมง ประจำหลักสูตรเปÄนผูMดูแลหรอื โคMช 

คอยใหMคำแนะนำตลอดระยะเวลาการทำงาน นอกจากน้ีหลักสูตรไดMนำปvญหาดMานต&างๆที่เกิดข้ึนตลอดการ

เลี้ยงในพื้นที่มาเปÄนโจทย8วิจัยในรายวิชาปvญหาพิเศษของนิสิตช้ันป{ที่ 4 เพื่อแกMปvญหาตรงตามความตMองการ

ของพื้นที่  จากการดำเนินงานที่ผ&านมานิสิตไดMสะทMอนว&าเกิดการเรียนรูMไดMดีกว&าการเรียนการสอนแบบเดิม 

และมีทักษะในการทำงานมากขึ้น เกษตรกรในพื้นที่ก็ไดMรับการพัฒนาทั้งในดMานความรูM และปรับเปลี่ยน

กรอบความคิดเดิมหันมาใหMความสำคัญกับความรูMเชิงวิชาการมากข้ึน  

ทางหลักสูตรประมงเห็นว&าการดำเนินงานที่ผ&านมามีความสอดคลMองกับนโยบายอาสาประชารัฐ จึง

ไดMเสนอโครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ กับการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตเกษตรกรผูMเลี้ยงสัตว8น้ำจืด ในพื้นทีโ่ครงการพัฒนาแกMมลิงหนองเลิงเปRอย อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 

อ.ร&องคำ และ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ8 ซึ่งพื้นที่ดังกล&าวหลักสูตรไดMร&วมศึกษาติดตามระบบนิเวศทางน้ำและ

พัฒนาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว8น้ำใหMกับเกษตรกร ตั้งแต&ป{ 2561 และสิ้นสุดในป{ 2562 โดยโครงการดังกล&าว

เปÄนการดำเนินการร&วมกันระหว&างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร8และมูลนิธิปyดทองหลังพระ เพื่อแกMไขปัญหา

ความยากจนของราษฎรในพื้นที่ นอกจากการพัฒนาเกษตรกรแล้วการดำเนินงานในปี 2562 ยังดำเนินการ
พัฒนาคนในพื้นที่หรือที่เรียกว่าเจMาหนMาที่อาสาพัฒนา (อสพ) ให้มีความรู ้ความเช่ียวชาญในด้านเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำ เพื่อที่จะสามารถดูแลเกษตรกรในพื้นที่ได้เมื่อโครงการสิ้นสุดลง แต่เนื่องจาก อสพ ต้องดูแลการ
ดำเนินกิจกรรมการศึกษาติดตามระบบนิเวศทางน้ำดMวย จากข้อเท็จจริงพบว่า อสพ ยังไม่มีความเช่ียวชาญ
พอในการดูแลเกษตรกรด้วยตนเอง และเกษตรกรผู้ร่วมโครงการยังไม่ได้รับการดูแลจนกระทั่งครบรอบการ
เลี้ยงเหมือนกับเกษตรกรในโครงการการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงบรูณาการจากไมMผล/ประมง/

ปศุสัตว8: ทางเลือกใหม&ใหMเกษตรกรสวนยางในเขตพื้นที่ริมแม&น้ำโขง การใหMความรูM ถ&ายทอดเทคโนโลยทีี่

เหมาะสมอย&างต&อเน่ืองจนกระทั่งครบรอบการเลี้ยงจึงมีความสำคัญเพื่อบรรลุเปsาหมายสูงสุดคือเกษตรกร

สามารถดูแลตัวเองไดMอย&างย่ังยืน 

    

5. วัตถุประสงคFของโครงการ: 

  5.1 เพื่อพัฒนานิสิตใหMมทีักษะทีจ่ำเปÄนในศตวรรษที่ 21  

  5.2 เพื่อพัฒนาเจMาหนMาที่อาสาพัฒนา (อสพ) และเกษตรกร ใหMมีความรูMความเขMาใจเชิงวิชาการที่

ถูกตMองในการเพาะเลี้ยงสัตว8น้ำ 

  5.3 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นทีแ่กMมลิงหนองเลิงเปRอย จงัหวัดกาฬสินธุ8 

 

6. ผลผลิตโครงการ(Output) :  
6.1 นิสิตไดMรบัการพัฒนาทักษะทางดMานวิชาการและทกัษะในศตวรรษที่ 21  

6.2 เจMาหนMาทีอ่าสาพฒันาและเกษตรกรมคีวามรูMความเขMาใจเชิงวิชาการที่ถูกตMองในการเพาะเลี้ยง

สัตว8น้ำสามารถถ&ายทอดสู&เกษตรกรไดMอย&างเหมาะสมแม&นยำ  

 

 ผลสัมฤทธิโ์ครงการ(Outcome) : เกษตรกรในพื้นที่แกMมลงิหนองเลิงเปRอย จงัหวัดกาฬสินธุ8 มีชีวิต

ความเปÄนอยู&ที่ดีข้ึน



- 2 - 
 

7. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินท่ีใช? : 

 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการ 

ในไตรมาส(P) 
เปFาหมาย 

(เช'น ใคร จำนวน               

ครั้ง เรือ่ง ฯลฯ) 

ดำเนินการในพ้ืนท่ี 

(P) 

หมวดเงิน 

(ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 สQวนกลาง 
จังหวัด

กาฬสินธุS 

งบ   

ดำเนินงาน 

งบ 

ลงทุน 

งบ 

รายจQายอ่ืน 

งบ 

เงินอุดหนุน 

1.คัดเลือกเกษตรกรเข?าร'วมโครงการ P    อาจารยD/

นักวิชาการ/

นิสิต/เกษตรกร/

อสพ 

 P 17,140    

2. ตรวจสอบความเหมาะสมของบ'อเลี้ยงของเกษตรกร

ในพื้นที่หนองเลิงเปSอย 

P    อาจารยD/

นักวิชาการ/

นิสิต/เกษตรกร/

อสพ 

 P 21,500    

3.อบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู?พื้นฐานด?านการเพาะเลี้ยง

สัตวDน้ำ 

 P   อาจารยD/

นักวิชาการ/

นิสิต/เกษตรกร/

อสพ 

 P 97,100    

4.ตรวจติดตามการปรับสภาพบ'อเลี้ยงของเกษตรกรให?

เหมาะสม 

 P   อาจารยD/

นักวิชาการ/

 P 115,660    
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นิสิต/เกษตรกร/

อสพ 

5. ผลิตลกูพันธุDปลานิลแปลงเพศคุณภาพเพื่อแจกจ'ายให?

เกษตรกรนำไปเลี้ยง 

  P  อาจารยD/

นักวิชาการ/

นิสิต/เกษตรกร 

 P 130,000    

6. นำส'งลกูพันธุDปลานิลแปลงเพศคุณภาพให?กับ

เกษตรกรทีเ่ข?าร'วมโครงการ 

  P  อาจารยD/

นักวิชาการ/

นิสิต/เกษตรกร 

 P 30,000    

7. ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการเลี้ยงและคุณภาพน้ำใน

บ'อเลี้ยงทกุเดือนจนกระทัง่เกบ็เกี่ยว 

    อาจารยD/

นักวิชาการ/

นิสิต/เกษตรกร 

  70,400    

8.สรปุผลการดำเนินโครงการ    P อาจารยD/

นักวิชาการ/

นิสิต 

 P 21,000    

       รวมเงิน 499,600    

     งบประมาณรวมท้ังโครงการ 499,600    
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8. กลุ'มเป+าหมาย : นิสิต เกษตรกร เจ-าหน-าที่อาสาพฒันาในพืน้ที่ 

9. พ้ืนท่ีดำเนินการ: โครงการพฒันาแก-มลิงหนองเลิงเปAอย อันเน่ืองมาจากพระราชดำร ิ ตำบลรHองคำ อ.รHองคำ

 จังหวัดกาฬสินธุN 

10. ผลท่ีคาดว'าจะไดDรับ  

 10.1 นิสิตได-รบัการพัฒนาเพื่อการทำงานในศตวรรษที่ 21 ได-อยHางมีประสิทธิภาพ  

  10.2 เกษตรกร และเจ-าหน-าที่อาสาพฒันาในพื้นที่ได-รบัการถHายทอดความรู-ทางวิชาการ และเทคโนโลยีที่

เหมาะสมกับพื้นที ่

  10.3 ปXญหาด-านการเพาะเลี้ยงสัตวNน้ำในพื้นที่ได-รบัการวิจัยเพื่อการแก-ปXญหาอยHางเหมาะสมกบัพื้นที ่

   

11. ตัวชี้วัดเป+าหมายโครงการ : 

ตัวชี้วัด 
ค'าเป+าหมาย 

หน'วยนับ จำนวน 

เชิงปริมาณ - จำนวนนิสิตทีเ่ข-ารHวม 

- จำนวนเกษตรกรที่เข-ารHวม 

- จำนวนเจ-าหน-าที่อาสาพฒันาในพื้นที ่

คน 

ครัวเรือน 

คน 

20 

34 

5 

เชิงคุณภาพ - นิสิตผู-รHวมโครงการได-รับการพฒันาทักษะที่จำเป\น

สำหรับศตวรรษที่ 21 

- เกษตรกรได-รบัความรู- และเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมกับ

พื้นที่ในการเพาะเลี้ยงสัตวNน้ำได-อยHางเหมาะสม 

- เจ-าหน-าที่อาสาพัฒนาได-รับความรู- และทักษะที่จำเป\น

สำหรับการปฏิบัติงานเพาะเลี้ยงสัตวNน้ำ 

ร-อยละ 

 

ร-อยละ 

 

ร-อยละ 

 
 

90 

 

90 

 

100 

เชิงเวลา ตรงตามแผนการดำเนินงาน     เดือน 4 

เชิงค'าใชDจ'าย ตรงตามแผนการดำเนินงาน บาท 499,600 

 

12. เป+าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเร่ือง (หนHวยนับ : เรื่อง คน เครื่อง ครั้ง ฯลฯ....) 

 สHงผลตHอตัวช้ีวัดของแนวทางที่กำหนด  üโดยตรง ¨ โดยอ-อม ¨ ไมHสHงผล 

 

13.งบประมาณรวมท้ังโครงการ:              499,600  บาท 

 - สHวนกลาง  499,600    บาท 
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 - สHวนภูมิภาค    บาท 

14. ระยะเวลาโครงการ 1  ภาคการศึกษา และประมาณการรายจ'ายของโครงการ 499,600 บาท 

15. งบประมาณท่ีใชDในป[ท่ีผ'านมา :(ถDามี) 

ป[งบประมาณ เป+าหมาย งบประมาณ (หน'วย : บาท) 

2563  499,600 

 

16. รายละเอียดงบประมาณ:(แจงรายละเอียดเป_นตัวคณูของแต'ละรายการใหDชัดเจน) 

งบประมาณถัวเฉลี่ยทุกรายการรวมจำนวนทั้งสิ้น     499,600          บาท  

หมวดงบรายจ'าย  งบประมาณ  
(บาท) 

กิจกรรมท่ี 1 คัดเลือกเกษตรกรเข-ารHวมโครงการ 17,140 
1. งบดำเนินงาน :  

1.1 ค'าตอบแทน 6,300 

(1)  คHาตอบแทนปฏิบัติการนอกเวลาในวันหยุดราชการ (420บาทx 3คนx 5วัน) 6,300 

1.2 ค'าใชDสอย 10,840 
(1)  คHายานพาหนะในการคัดเลือกเกษตรกร (2,500บาทx 2 วัน) 5,000 

(2)  คHาจ-างเหมาถHายเอกสาร (เบิกจHายตามจรงิ 2,000)  2,000  

(3)  คHาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ (240บาทx2วันx3คน) 1,440 

(4)  คHาที่พัก (800บาท x 1คืน x 3คน) 2,400 

กิจกรรมท่ี 2 ตรวจสอบความเหมาะสมของบHอเลี้ยงของเกษตรกร      21,500 

1. งบดำเนินงาน :  

1.1 ค'าใชDสอย 18,300 
(1) คHาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ (240บาทx5วันx5คน) 6,000 

(2) คHายานพาหนะในการเดินทาง (2,500บาท x 3 ครั้ง ) 7,500 

(3) คHาที่พัก (800บาท x 2คืน x 3คน) 4,800 

กิจกรรมท่ี 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู-พื้นฐานด-านการเพาะเลี้ยงสัตวNน้ำ        97,100 

1.งบดำเนนิงาน  
1.1 ค'าตอบแทน 21,600 

(1) คHาตอบแทนวิทยากรภายใน (600บาท x 6ช่ัวโมง x 2วัน x 3คน) 21,600 

1.2 ค'าใชDสอย 38,500 
(1) คHาที่พัก (800บาท x 1คืน x 3คน) 2,400 

(2) คHาจ-างเหมารถตู- (2,500บาท x 2วัน) 5,000 

(3) คHาจ-างเหมาถHายเอกสารประกอบการฝlกอบรม (100บาท x50คน) 5,000 

(4) คHาอาหารกลางวันของผู-รบัการอบรมและทีมงาน (150บาท x50คน x 2วัน) 15,000 

(5) คHาอาหารวHางและเครือ่งด่ืม (35บาท x 50 คน x 2มื้อ x 2วัน) 7,000 

(6) คHาเบี้ยเลี้ยงนิสิตชHวยงาน (210บาทx2วันx5คน) 2,100 

(7) คHาจ-างเหมาจัดทำคูHมือการเลี้ยงสัตวNน้ำจืด (50บาทx40ชุด) 2,000 

1.3 ค'าวัสดุ 37,000 
(1) คHาวัสดุสำนักงาน ได-แกH กระดาษA4 สำหรบัพิมพNงาน (5,000บาท)   5,000 

(2)  คHาวัสดุโฆษณาเผยแพรH และประชาสัมพันธN (2,000บาท)   2,000 

(3)  คHาวัสดุเกษตรสำหรับฝlกอบรม   30,000  

กิจกรรมท่ี 4 ตรวจติดตามการปรบัสภาพบHอเลี้ยงของเกษตรกรให-เหมาะสม 115,660 
 1. งบดำเนินงาน :  
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หมวดงบรายจ'าย  งบประมาณ  
(บาท) 

 1.1 ค'าตอบแทน 19,200 
(1) คHาตอบแทนที่ปรึกษา/ผู-เช่ียวชาญ (800บาท x 12 ช่ัวโมง x 2 คน) 19,200 

1.2 ค'าใชDสอย 96,460 
(1) คHาจ-างเหมาเชHายานพาหนะรถตู- (2,500 x 3 วัน x 1 คัน) 7,500 

(2) คHาห-องพัก (800บาท x 2คืน x 3 ห-อง ) 4,800 

(3) คHาจ-างเหมาถHายเอกสาร (2,000 บาท)   2,000 

(4) คHาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ (240บาทx3วันx3คน) 2,160 

(5) คHาวัสดุปูนสำหรบัปรับสถาพบHอเลี้ยง 40,000 

(6) คHาวัสดุปุrยเพื่อใช-ในการสร-างอาหารธรรมชาติในบHอเลีย้ง 40,000 

กิจกรรมท่ี 5 ผลิตลูกพันธุdปลานิลแปลงเพศคณุภาพเพ่ือใหDเกษตรกรนำไปเลี้ยง 130,000 
ค'าใชDสอย 130,000 

1) คHาพHอแมHพันธุNปลานิล 20,000 

2) คHาอาหารปลาพHอแมHพันธุN 1,5000 

3) คHาฮอรNโมนแปลงเพศปลา 7,000 

4) คHาอาหารลูกปลานิล 10,000 

5) คHาวัสดุอุปกรณNโรงเพาะฟXก 18,000 

6) คHาจ-างนักวิชาการผลิตลูกพันธุNปลา 1 อัตรา (15000 บาทx 4 เดือน) 60,000 

กิจกรรมท่ี 6 นำส'งลูกพันธุdปลานิลแปลงเพศคุณภาพใหDกับเกษตรกรท่ีเขDาร'วม
โครงการ 30,000 

ค'าใชDสอย 30,000 

   - คHาขนสHงลูกพันธNปลา (3 เที่ยวๆละ 10,000 บาท) 30,000 

กิจกรรมท่ี 7 ลงพ้ืนท่ีตรวจติดตามผลการเลีย้งและคณุภาพน้ำในบ'อเลีย้งทุกเดือน
จนกระท่ังเก็บเก่ียว 70,400 

ค'าใชDสอย 70,400 

(7) คHาจ-างเหมาเชHายานพาหนะรถตู- (2,500 x 12 วัน x 1 คัน) 30,000 

(8) คHาห-องพัก (800บาท x 6 คืน x 5 ห-อง ) 24,000 

(9) คHาจ-างเหมาถHายเอกสาร (2,000 บาท)   2,000 

(10) คHาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ (240บาทx12วันx5คน) 14,400 

กิจกรรมท่ี 8.สรุปผลการดำเนินโครงการ 21,000 
 ค'าใชDจ'ายในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูD ถอดประสบการณd 15,000 
 ค'าสาธารณูปโภค 6,000 
(1)  คHาโทรศัพทNและคHาไปรษณียN (1,000 บาท x 6 เดือน(ติดตามการดำเนินการ))  6,000 

รวมท้ังสิ้น 499,600 
 

17. การติดตามประเมินผล : 

 วิธีการ  

   1. ประเมินผลจากการสะท-อนคิดของนิสิตที่เข-ารHวม 

   2. ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรม ระดับคะแนนในการสอบของนิสิต 

  3. ผลผลิตสัตวNน้ำเมื่อเก็บเกี่ยว 

   4. รายได-ทีเ่พิ่มข้ึน/รายจHายทีล่ดลง ของครัวเรือนทีร่Hวมโครงการ  

  5. สรุปผลการดำเนินโครงการ 

 เคร่ืองมือ  
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1. บันทึกสรปุสิง่ที่ได-เรียนรู-ของนิสิต/ข-อสอบ  

2. แบบสอบถาม 

3. แบบบันทึกข-อมลูการเลี้ยง 

 

---------------------------------------------------------- 

หมายเหตุกรณีเป\นโครงการกHอสร-าง/ปรบัปรุง ต-องแนบเอกสารประกอบการพจิารณาของสำนักงบประมาณเพิ่มเติมดังน้ี  

1. บัญชีแสดงปรมิาณงานและราคา (ปร. 4 , ปร. 5) 

2. แบบรปูรายการ พร-อมรายการประกอบแบบ โดยมสีถาปนิก วิศวกร รับรองแบบอยHางถูกต-อง 

3. หนังสืออนุญาตให-ใช-ที่ดิน/อนุญาตให-กHอสร-าง หรือหลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิที่ดินประกอบ  


