
รายงานหนี้สาธารณะคงคาง ณ วันที ่31 มกราคม 
 

หนีส้าธารณะคงคาง ณ วันที่  31 มกราคม 2550 มีจํานวน 3,158,167 ลานบาท หรือรอยละ 37.43 ของ GDP มี
รายละเอียด ดังนี ้
 

หนวย: ลานบาท
ธ.ค.2549  % GDP ม.ค.2550  % GDP เพ่ิม/(ลด)

(1) (2) (3) (4) (3)-(1)

1. หนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรง (1.1 + 1.2) 1,954,083.65 25.01 1,968,749.55 23.33 14,665.90 

   1.1 หนี้ตางประเทศ 156,597.01 153,262.91 (3,334.10)

        (ลานเหรียญสหรัฐ) (4,344.43) (4,285.89) (58.54)

   1.2 หนี้ในประเทศ 1,797,486.64 1,815,486.64 18,000.00 

       -เงินกูเพ่ือชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณ 544,057.68 562,057.68 -                

              - ระยะสั้น (ตั๋วเงินคลัง) 218,000.00 218,000.00 -                

             - เงินกูระยะยาว (พันธบัตรและตราสารหนี้อื่น) 326,057.68 344,057.68 18,000.00 

       -เงินกูชดเชยความเสียหายใหแกกองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ 1,151,602.96 1,151,602.96 -                

              - FIDF 1       462,776.00     462,276.00 (500.00)

              - FIDF 3       688,826.96     689,326.96 500.00 

       -พันธบัตรโครงการชวยเพ่ิมเงินกองทุน ชั้นที่ 1 และ 2         43,126.00       43,126.00 -                

       -เงินกูเพ่ือปรับโครงสรางหนี้ตางประเทศ         58,700.00       58,700.00 -                

2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน (2.1 + 2.2) 914,531.67 11.71 904,944.24 10.72 (9,587.43)

   2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ําประกัน 503,575.39 498,054.31 (5,521.08)

        -หนี้ตางประเทศ 184,855.87 179,334.49 (5,521.38)

        (ลานเหรียญสหรัฐ) (5,128.40) (5,014.96) (113.44)

        -หนี้ในประเทศ 318,719.52 318,719.82 0.30 

   2.2 หนี้ที่รัฐบาลไมค้ําประกัน 410,956.28 406,889.93 (4,066.35)

        -หนี้ตางประเทศ 133,112.48 130,142.76 (2,969.72)

        (ลานเหรียญสหรัฐ) (3,692.90) (3,639.35) (53.55)

        -หนี้ในประเทศ 277,843.80 276,747.17 (1,096.63)

3. หนี้สินของกองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ  (3.1+3.2) 231,981.07 2.97 232,268.58 2.75 287.51 

    3.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ําประกัน (FIDF2) -                  -                 -                

    3.2 หนี้ที่รัฐบาลไมคํ้าประกัน 231,981.07 232,268.58 287.51 

4. หนี้องคกรของรัฐอื่น  (4.1+4.2) 61,467.18 0.79 52,204.76 0.62 (9,262.42)

    4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ําประกัน 29,369.13 23,271.99 -                

    4.2 หนี้ที่รัฐบาลไมคํ้าประกัน 32,098.05 28,932.77 (3,165.28)

รวม (1+2+3+4) 3,162,063.57 40.47 3,158,167.13 37.43 (3,896.44)

อัตราแลกเปลี่ยนบาทตอเหรียญสหรัฐฯ (ณ วันทําการสุดทายของเดือน) 36.0455 35.7599
  

หมายเหต ุ  1. GDP ป 2549 (ขอมูลเบื้องตน) เทากับ 7,813.05 พันลานบาท ประมาณการป 2550 เทากับ 8,438.10 พันลานบาท  (สศช. ณ 6 
มี.ค. 2550) 

               2. อัตราแลกเปลีย่นเงินตราตางประเทศของธนาคารแหงประเทศไทยเปนอตัราเฉลี่ยระหวางอตัราซื้อและขาย 
               3. การเพิ่ม/ลดของหนี้ตางประเทศ ไมสามารถคูณกบัอัตราแลกเปลี่ยนในเดือนปจจุบันหรือเดอืนท่ีผานมาไดโดยตรง เนือ่งจากเปนผลของอัตราแลกเปลีย่น

เงินตราตางประเทศหลายสกุลเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ และผลของอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหรียญสหรัฐเทียบกับเงินบาทในชวงเวลาที่จัดทํารายงานในแตละ
เดือน 



  4. ตัวเลขในตารางเปนตัวเลขเบือ้งตน (Preliminary) และไมรวมหนี้ของ SPV จํานวน 18,500 ลานบาท ท่ีรัฐบาลมีภาระผูกพนัตองจาย
ภายใตสัญญาเชาพืน้ท่ีอาคาร สัญญาบรกิารจดัหาเฟอรนิเจอร และสัญญาโอนสิทธิเรียกรองของโครงการศนูยราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจงวัฒนะ 
ซึ่งตามระบบ GFS นับเปนหนี้สาธารณะ 

ท่ีมา สํานักงานบรหิารหนี้สาธารณะ 
 

หนี้สาธารณะคงคาง  ณ  ส้ินเดือนมกราคม 2550 มีจํานวนทั้งส้ิน 3,158,167 ลาน
บาท   เปนหนี้ระยะยาว 2,670,683 ลานบาท และหนี้ระยะสั้น 487,484 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
84.56 และ 15.44 ตามลําดับ และเปนหนี้ตางประเทศ 462,740 ลานบาท และหนี้ในประเทศ 
2,695,427 ลานบาท หรือรอยละ 14.65 และ 85.35 ตามลําดับ หนี้สาธารณะลดลงจากเดือนกอน 
3,896 ลานบาท โดยหนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรงเพิ่มขึ้น 14,666 ลานบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไมเปน
สถาบันการเงินลดลง 9,587 ลานบาท หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
เพ่ิมขึ้น 288 และหนี้องคกรของรัฐอื่นลดลง 9,262 ลานบาท ตามลําดับ รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
ของหนี้สาธารณะมีดังตอไปนี้ 
 

 
 

1. หน้ีที่รัฐบาลกูโดยตรง 

ณ วันที่ 31 มกราคม 2550 หนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรงมีจํานวนทั้งส้ิน 1,968,750 ลาน
บาท ประกอบดวยหนีต้างประเทศ 153,263 ลานบาท และหนี้ในประเทศ 1,815,487 ลานบาท 
และเมื่อเปรียบเทียบกับเดอืนกอน หนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรงเพิ่มขึ้น 14,666 ลานบาท โดยมีรายละเอียด
ของการเปลี่ยนแปลงดังนี ้

ม.ค 2550 % GDP เพ่ิม/(ลด)

1.หนีท่ี้รฐับาลกูโดยตรง (1.1+1.2)       1,968,749.55 23.33       14,665.90 

    1.1 หน้ีตางประเทศ 153,262.91              (3,334.10)

           (ลานเหรยีญสหรฐั) (4,285.89)                          (58.54)

    1.2 หน้ีในประเทศ    1,815,486.64       18,000.00 

         - เงนิกูเพ่ือชดเชยการขาดดลุเงนิงบประมาณ 562,057.68                   18,000.00 

             -  ระยะส้ัน (ตัว๋เงนิคลงั) 218,000.00           -                  

             - ระยะยาว (พันธบตัรและตราสารหน้ีอ่ืน) 344,057.68                   18,000.00 

         - เงนิกูชดเชยความเสียหายใหแกกองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ 1,151,602.96                            -   

                - FIDF 1 462,276.00                      (500.00)

                - FIDF 3 689,326.96                        500.00 

          - พันธบตัรโครงการชวยเพ่ิมเงนิกองทนุช้ันท่ี1 และ 2  43,126.00                                 -   

         - เงนิกูเพ่ือการปรบัโครงสรางหน้ีตางประเทศ 58,700.00                                 -   

หนีท้ีรั่ฐบาลกูโดยตรง

7.8%

92.2%

    1.1 หน้ีตางประเทศ

    1.2 หน้ีในประเทศ    

1.1 หน้ีตางประเทศ  
    
  หนี้ตางประเทศลดลงจากเดอืนกอน 3,334 ลานบาท   ซึ่งหนี้ตางประเทศในรูปเงินเหรียญสหรัฐ
ลดลงจากเดือนกอน  58.54 ลานเหรียญสหรัฐ  เนื่องจาก 



- รัฐบาลไดเบิกจายเงินกูจากแหลงเงินกูตางๆ ต่ํากวาการชําระคืนตนเงินกู 6.54 ลาน
เหรียญสหรัฐ     

- ผลจากอัตราแลกเปลี่ยนทาํใหยอดหนี้คงคางในรูปเงินเหรียญสหรัฐลดลง 52.0 ลาน 
เหรียญสหรัฐ 
 
 
 
1.2 หน้ีในประเทศ 
     หนี้ในประเทศเพิ่มขึ้นจากเดอืนกอน 18,000 ลานบาท เนื่องจาก  

- การออกตั๋วเงินคลัง 79,000 ลานบาท และไถถอนตั๋วเงินคลังที่ครบกําหนด 79,000 
ลานบาท และออกพันธบตัรเพื่อเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 18,000 ลานบาท  

- การปรับโครงสรางพันธบตัร FIDF1 โดยในเดือนนี้ไดออกพันธบัตร 11,000 ลาน
บาท และนาํเงินสวนเกินจากการประมูลพันธบตัร 500 ลานบาท ทดรองจายสมทบเพื่อชําระคืนเงินกูระยะ
ส้ัน 11,500 ลานบาท 

- การออกพันธบตัรเพื่อชดใชความเสียหายใหกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน ระยะที่ 2 (FIDF3) 500 ลานบาท  
    
 

 
   
2. หน้ีของรัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน 

ณ วันที ่31 มกราคม 2550 หนี้ของรัฐวิสาหกิจทีไ่มเปนสถาบันการเงินมีจํานวนทั้งส้ิน   
904,944 ลานบาท ประกอบดวยหนีข้องรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลค้ําประกัน 498,054 ลานบาท  และหนี้
ของ        รัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลไมค้ําประกัน 406,890 ลานบาท จําแนกไดเปนหนี้ตางประเทศ 
309,477 ลานบาท และหนี้ในประเทศ  595,467 ลานบาท หรือรอยละ 34.20 และรอยละ 
65.80 ของยอดหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงินตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกอนหนี้
ของรัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงินลดลง 9,587 ลานบาท  โดยแบงเปน 

 
 มค. 2550 % GDP เพิม่/(ลด)

2.หน้ีของรฐัวสิาหกจิทีไ่มเปนสถาบันการเงนิ 904,944.24 10.72       (9,587.43)

    2.1 หน้ีทีร่ฐับาลค้าํประกัน 498,054.31       (5,521.08)

           - หนีต้างประเทศ 179,334.49         (5,521.38)

             (ลานเหรยีญสหรฐั) (5,014.96)            (113.44)

           - หนีใ้นประเทศ 318,719.82                  0.30 

    2.2 หน้ีทีร่ฐับาลไมค้าํประกัน 406,889.93       (4,066.35)

           - หนีต้างประเทศ 130,142.76         (2,969.72)

             (ลานเหรยีญสหรฐั) (3,639.35)              (53.55)

           - หนีใ้นประเทศ 276,747.17         (1,096.63)

หน้ีของรัฐวิสาหกิจที่ไมเปน 
สถาบันการเงิน

55%

45%

     2.1 หนี้ ท่ีรัฐบาลค้ําประกัน

     2.2 หนี้ ท่ีรัฐบาลไมค้ําประกัน



 
2.1 หน้ีที่รัฐบาลค้ําประกัน 

 หนี้ที่รัฐบาลค้าํประกัน 498,054 ลานบาท ประกอบดวยหนี้ตางประเทศ 179,334 
ลานบาท และหนี้ในประเทศ 318,780 ลานบาท เม่ือเปรียบเทียบกับเดือนกอน หนี้ที่รัฐบาลค้าํประกัน
ลดลง 5,521 ลานบาท โดยมีรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลง ดังนี้    
 หน้ีตางประเทศ  ลดลงจากเดือนกอน 5,521 ลานบาท ซึ่งหนี้ตางประเทศในรปูเงินเหรียญสหรัฐ

ลดลงจากเดือนกอน 113.44 ลานเหรียญสหรัฐ เนื่องจาก   
      - รัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบนัการเงินเบิกจายเงินกูจากแหลงเงินกูตางๆ ต่ํากวาการชําระ
คืนตนเงินกู 14.78 ลานเหรียญสหรัฐ  
   - ผลจากอัตราแลกเปลี่ยนทาํใหยอดหนี้คงคางในรูปเงินเหรียญสหรัฐลดลง 98.66 ลาน
เหรียญสหรัฐ  
 หน้ีในประเทศ   เพ่ิมขึ้นจากเดือนกอน 0.30 ลานบาท เนื่องจาก 

- องคการขนสงมวลชนกรุงเทพออกพันธบตัร 1,000 ลานบาท และไถถอนพันธบตัร 
1,000 ลานบาท 
     -  การเบิกจายเงินกูสุทธิของรัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ 0.30 ลานบาท   
 
2.2 หน้ีที่รัฐบาลไมค้ําประกัน 

 หนี้ที่รัฐบาลไมค้ําประกัน 406,890 ลานบาท ประกอบดวยหนีต้างประเทศ 
130,143 ลานบาท และหนี้ในประเทศ  276,747 ลานบาท  และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกอนหนี้ที่
รัฐบาลไมค้าํประกันลดลง 4,066 ลานบาท  โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง ดังนี ้
 หน้ีตางประเทศ  ลดลงจากเดือนกอน 2,970 ลานบาท ซึ่งหนี้ตางประเทศในรปูเงินเหรียญสหรัฐ

ลดลงจากเดือนกอน 53.55 ลานเหรียญสหรัฐ  เนื่องจาก 
- รัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบนัการเงินชําระคืนตนเงินกู 20.21 ลานเหรียญสหรัฐ 

  - ผลจากอัตราแลกเปลี่ยนทาํใหยอดหนี้คงคางในรูปเงินเหรียญสหรัฐลดลง 33.34 ลาน
เหรียญสหรัฐ   
 หน้ีในประเทศ  ลดลงจากเดือนกอน 1,097 ลานบาท เนื่องจาก  

- การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยออกพนัธบตัร 1,000 ลานบาท 
- การไฟฟาสวนภูมิภาคไถถอนพันธบัตร 399 ลานบาท 

   -  การเบิกจายเงินกูสุทธิของรัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบนัการเงินลดลง 1,697 ลานบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 3. หน้ีสินของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
  

  ณ วันที่ 31 มกราคม 2550 หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน    
การเงินมีจํานวนทั้งส้ิน 232,269 ลานบาท  ซึ่งเปนหนี้ที่รัฐบาลไมค้ําประกัน เมื่อเปรียบเทียบกับเดือน
กอน  หนี้สินของกองทุนฯ เพ่ิมขึ้น 288 ลานบาท  เนื่องจากกองทุนฯ มีคาใชจายในการชําระดอกเบี้ย
เงินกูยืม 

 

ม.ค 2550 % GDP เพ่ิม/(ลด)

(ลานบาท)

3.หนีส้นิของกองทนุเพือ่การฟนฟฯู  (3.1+3.2) 232,268.58 2.75 287.51          

    3.1 หน้ีท่ีรัฐบาลค้าํประกนั -                  -                  

    3.2 หน้ีท่ีรัฐบาลไมคํ้าประกนั 232,268.58              287.51 

หนีสิ้นของกองทนุเพ่ือการฟนฟู

100%

    3.1 หนีท้ีรั่ฐบาลค้ําประกัน

    3.2 หนีท้ีรั่ฐบาลไมค้ําประกัน

 
 
 
 

 
4. หน้ีองคกรของรัฐอื่น  

ณ วันที่ 31 มกราคม 2550 หนี้องคกรของรัฐอื่น ซึ่งปจจุบันไดนับรวมหนี้ของกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติและสถาบันบริหารกองทุนพลังงานมีจํานวนทั้งส้ิน 52,205 ลานบาท เปน
หนีท้ี่รัฐบาลค้ําประกัน 23,272 ลานบาท และหนี้ที่รัฐบาลไมค้ําประกัน 28,933 ลานบาท หรือรอยละ 
44.58 และ รอยละ 55.42 ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกอนหนี้องคกรของรัฐอื่นลดลง 
9,262 ลานบาท  เนื่องจากการชําระคืนหนี้เงินกูสุทธิของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 
6,097 ลานบาท และ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน 3,165 ลานบาท  

หน้ีองคกรอ่ืนของรัฐ

    4.1 หน้ีท่ีรัฐบาลคํ้าประกัน

    4.2 หน้ีท่ีรัฐบาลไมคํ้าประกัน

ม.ค 2550 % GDP เพ่ิม/(ลด)

(ลานบาท)

4. หน้ีองคกรของรฐัอืน่  (4.1+4.2) 52,204.76 0.62 (9,262.42)      

    4.1 หน้ีท่ีรัฐบาลค้าํประกนั 23,271.99       (6,097.14)        

    4.2 หน้ีท่ีรัฐบาลไมคํ้าประกนั 28,932.77         (3,165.28)

หนี้องคกรของรัฐอ่ืน 

44.6 % 
55% 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 5. ยอดหนี้คงคางที่เปนภาระซึ่งตองใชจายจากเงินงบประมาณ ณ วันที่  31 มกราคม 2550  
 

 หนวย : ลานบาท

หนีท่ี้รฐับาลกูโดยตรง 1,968,749.55

หกั หน้ีทีร่ฐับาลกูโดยตรงแลวใหรฐัวสิาหกจิกูตอ 18,935.64

หกั ยอดหนีค้งคางของพันธบัตรตามโครงการชวยเพ่ิมเงนิกองทนุขัน้ท่ี 1 และ 2 43,126.00

หนีท่ี้รฐับาลกูโดยตรงสทุธิ 1,906,687.91

บวก หน้ีของรฐัวสิาหกจิท่ีรฐับาลรบัภาระแทนตามมต ิครม 53,883.94

     - กองทุนหมูบานและชมุชนเมอืงแหงชาติ 23,271.99

     - รฐัวสิาหกจิ

             หนีต้างประเทศ 2,079.65

             หนีใ้นประเทศ 28,532.30

ยอดหนีเ้งนิกูคงคางทีเ่ปนภาระงบประมาณ 1,960,571.85

ยอดหนีเ้งนิกูคงคางทีเ่ปนภาระงบประมาณตอ GDP (%) 23.23

หมายเหต:ุ  ประมาณการ GDP ป 2550 เทากบั 8,438.10 พนัลานบาท (จาก สศช. ณ  6 ม.ีค. 2550) 

 
 6. ภาระหนี้เงินกูของรัฐบาลชําระโดยใชจายจากเงินงบประมาณ 

 

หนวย:ลานบาท

ม.ค.50 ต.ค. - มค.50

1. ชาํระหนีใ้นประเทศ

    - ตนเงนิ -                    -                             

    - ดอกเบีย้ 8,510.13 25,639.89

    - คาธรรมเนยีม 203.54 204.49

รวม 8,713.67 25,844.38

2. ชาํระหนีต้างประเทศ

    - ตนเงนิ 501.76 20,577.34

    - ดอกเบีย้ 238.68 1,641.47

    - คาธรรมเนยีม 3.17                   3.38                           

รวม 743.61 22,222.19

รวมชาํระหนี ้(1+2)

    - ตนเงนิ 501.76 20,577.34

    - ดอกเบีย้ 8,748.81 27,281.36

    - คาธรรมเนยีม 206.71 207.87

รวม 9,457.28 48,066.57

ภาระหน้ีเงนิกูของรฐับาลชาํระโดยใชจายจากเงนิงบประมาณ 



 
 
 
 
    

7. หน้ีสาธารณะคงคาง ณ วันที่ 31 มกราคม 2550 : หน้ีตางประเทศและหนี้ในประเทศ 

  หนี้สาธารณะ ณ ส้ินเดือนมกราคม 2550 จํานวน 3,158,167 ลานบาท แบงเปน
หนี้          ตางประเทศ 462,740 ลานบาท และหนี้ในประเทศ 2,695,427 ลานบาท  หรือ
รอยละ 14.65 และ 85.35 ของยอดหนี้สาธารณะคงคาง ตามลาํดบั       
 
 
 
 

หนีส้าธารณะ

ลานบาท ลานบาท %  ลานบาท %  

1. หน้ีทีรั่ฐบาลกูโดยตรง 1,968,749.55 153,262.91 7.78 1,815,486.64 92.22

2. หน้ีของรฐัวสิาหกจิทีไ่มเปนสถาบนัการเงนิ 904,944.24 309,477.25 34.20 595,466.99 65.80

3. หน้ีสนิของกองทนุเพ่ือการฟนฟูฯ 232,268.58 -                    - 232,268.58 100.00

4. หน้ีองคกรของรฐัอ่ืน 52,204.76 -                    52,204.76 100.00

รวม 3,158,167.13 462,740.16 14.65 2,695,426.97 85.35

หนีใ้นประเทศหนีต้างประเทศ

 

หมายเหตุ  อัตราแลกเปลี่ยนบาทตอเหรียญสหรัฐ  ณ วันทําการสุดทายของเดือนเทากับ 35.7599 
 
 
 

 
 
8. หน้ีสาธารณะคงคาง ณ วันที่  31 มกราคม 2550 : หน้ีระยะยาวและหนี้ระยะสั้น 

   
   หนี้สาธารณะ ณ ส้ินเดือนมกราคม 2550 จํานวน 3,158,167 ลานบาท แบงเปน             
หนี้ระยะยาว 2,670,683 ลานบาท และหนี้ระยะสัน้ 487,484 ลานบาท หรือรอยละ 84.56 
และ 15.44 ของยอดหนีส้าธารณะคงคาง ตามลําดับ 
 

หนีส้าธารณะ

ลานบาท ลานบาท %  ลานบาท %  

1. หน้ีท่ีรัฐบาลกูโดยตรง 1,968,749.55 1,727,138.39 87.73 241,611.16 12.27

2. หน้ีของรัฐวิสาหกจิทีไ่มเปนสถาบนัการเงนิ 904,944.24 891,339.69 98.50 13,604.55 1.50

3. หน้ีสินของกองทนุเพือ่การฟนฟฯู 232,268.58 -                      - 232,268.58 100.00

4. หน้ีองคกรของรัฐอืน่ 52,204.76 52,204.76           100.00 -                    -                    

รวม 3,158,167.13 2,670,682.84 84.56 487,484.29 15.44

หนีร้ะยะสัน้หนีร้ะยะยาว

 




