
ระเบียบกรมเจ้าท่า 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์  วธิีการ  และขัน้ตอนการตรวจสอบเรือ  การท าเครื่องหมายทีแ่สดงอตัลักษณ์เรือ   

และการจดทะเบียนเรือประมงพ้ืนบ้านที่มขีนาดไม่เกนิสบิตันกรอส  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  4  ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  9/2562  
เรื่อง  การยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  และค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  บางฉบับที่หมดความจ าเป็น  ลงวันที่  9  กรกฎาคม  พุทธศักราช  2562  
ข้อ  1  และข้อ  2  ของบัญชีสี่ท้ายค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  9/2562  และ
ประกาศกองทัพเรือ  เรื่อง  แผนและขั้นตอนการยกเลิกค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย  ขาดการรายงาน  และไร้การควบคุม  ลงวันที่  
๓๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ตาราง  4  ประกอบกับข้อ  4  ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   
ที่  22/2560  เรื่อง  การแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย  ขาดการรายงาน  และไร้การควบคุม  
เพ่ิมเติมครั้งที่  4  ลงวันที่  4  เมษายน  พุทธศักราช  2560  และมาตรา  54/2  วรรคสาม   
แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย  พุทธศักราช  2481  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  อธิบดีกรมเจ้าท่าจึงออกระเบียบ
เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และขั้นตอนการตรวจสอบเรือ  การท าเครื่องหมายที่แสดงอัตลักษณ์เรือ  
และการจดทะเบียนเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดไม่เกินสิบตันกรอส  ไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ 1 เมื่อได้รับค าขอให้ตรวจสอบเรือตามประกาศกรมเจ้าท่า  เรื่อง  ให้น าเรือประมงพ้ืนบ้าน
มาให้กรมเจ้าท่าตรวจสอบแล้ว  ให้ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา  พ้ืนที่จังหวัดชายทะเล  รับลงทะเบียน
ผ่านระบบนัดหมายตรวจเรือออนไลน์  เพ่ือก าหนดวันนัดหมายตรวจสอบเรือ  และออกใบนัดหมาย  
ให้กับผู้ยื่นค าขอ  เพื่อก าหนดวันเวลา  และสถานที่ส าหรับตรวจสอบเรือ   

ข้อ 2 สถานที่ส าหรับตรวจสอบเรือ  และมีชุดตรวจสอบเรือไม่น้อยกว่า  ๔๐  ชุด  ดังนี้   
  2.1 ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่  3   
   2.1.1 ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร  จ านวน  1  ชุดตรวจ 
   2.1.2 ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม  จ านวน  1  ชุดตรวจ 
   2.1.3 ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเพชรบุรี  จ านวน  1  ชุดตรวจ 
   2.1.4 ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์  จ านวน  3  ชุดตรวจ 
  2.2 ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่  4   
   2.2.1 ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพร  จ านวน  3  ชุดตรวจ 
   2.2.2 ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี  จ านวน  1  ชุดตรวจ 
   2.2.3 ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุย  จ านวน  1  ชุดตรวจ 
   2.2.4 ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะพงัน  จ านวน  1  ชุดตรวจ 
   2.2.5 ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช  จ านวน  3  ชุดตรวจ 
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   2.2.6 ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลา  จ านวน  ๓  ชุดตรวจ 
   2.2.7 ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาปัตตานี  จ านวน  ๓  ชุดตรวจ 
   2.2.8 ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาส  จ านวน  1  ชุดตรวจ 
  2.3 ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่  5   
   2.3.1 ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระนอง  จ านวน  1  ชุดตรวจ 
   2.3.2 ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา  จ านวน  ๒  ชุดตรวจ 
   2.3.3 ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต  จ านวน  1  ชุดตรวจ 
   2.3.4 ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่  จ านวน  1  ชุดตรวจ 
   2.3.5 ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรัง  จ านวน  1  ชุดตรวจ 
   2.3.6 ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล  จ านวน  ๒  ชุดตรวจ 
  2.4 ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่  6   
   2.4.1 ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ  จ านวน  1  ชุดตรวจ 
   2.4.2 ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา  จ านวน  1  ชุดตรวจ 
   2.4.3 ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชลบุรี  จ านวน  1  ชุดตรวจ 
   2.4.4 ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา  จ านวน  1  ชุดตรวจ 
   2.4.5 ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง  จ านวน  ๓  ชุดตรวจ 
   2.4.6 ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี  จ านวน  1  ชุดตรวจ 
   2.4.7 ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด  จ านวน  2  ชุดตรวจ 
ข้อ 3 การก าหนดพ้ืนที่ตรวจสอบและท าอัตลักษณ์เรือ  ตามข้อ  2  ให้ผู้อ านวยการ

ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาค านึงถึงความเหมาะสมและการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
ให้มากที่สุด   

ข้อ ๔ ขั้นตอนการตรวจสอบและท าอัตลักษณ์เรือ 
  ๔.1 ก าหนดระยะเวลาในการตรวจสอบเรือประมงที่มีขนาดไม่ถึงสิบตันกรอส 

ให้เป็นไปตามประกาศกรมเจ้าท่า  เรื่อง  ให้น าเรือประมงที่มีขนาดไม่เกินสิบตันกรอสมาให้กรมเจ้าท่า
ตรวจสอบ 

  ๔.2 ให้ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาด าเนินการประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่ให้ทั่วถึง   
โดยต้องประสานงานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าของเรือเพ่ือให้การตรวจสอบและท าอัตลักษณ์เรือเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  และให้ก าหนดแผนงานการตรวจสอบเรือของแต่ละวันท าการให้มีจ านวนเรือเพียงพอและ
เต็มขีดความสามารถในการตรวจเรือ 

  ๔.3 ให้เจ้าพนักงานตรวจเรือตรวจสอบเรือด้วยความละเอียดรอบคอบ  ท าเครื่องหมาย 
ที่แสดงอัตลักษณ์เรือ  บันทึกผลการตรวจสอบในใบรายงานผลการตรวจวัดขนาดเรือประมงตามแบบ  
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แนบท้ายระเบียบนี้  โดยให้เจ้าพนักงานตรวจเรือและเจ้าของเรือหรือผู้แทนลงนามในใบรายงานผล  
การตรวจเรือ  กรณีที่เจ้าของเรือไม่ลงนามหรือไม่เห็นด้วยกับผลการตรวจสอบให้หมายเหตุไว้ในใบรายงานผล 

  ๔.4 การท าเครื่องหมายที่แสดงอัตลักษณ์เรือ  ให้ใช้การตอกเครื่องหมายแสดง
หมายเลขประจ าเรือบริเวณขื่อใต้เก๋ง  (กรณีเรือมีเก๋ง)  และบริเวณกราบเรือด้านในซึ่งอยู่ใกล้ทวนหัว 
เป็นเครื่องหมายวงกลม  ภายในประกอบด้วยอักษรสองแถว  แถวบนแสดงอักษร  จท  ขนาดความสูงอักษร 
ไม่น้อยกว่า  ๐.๖๐  เซนติเมตร  และแถวล่างเป็นหมายเลขสามหลัก  (XXX)  แสดงรหัสของชุดตรวจ  
ขนาดความสูง  หมายเลขไม่น้อยกว่า  ๐.๒๕  เซนติเมตร  ตามภาพ 

 
 
 

กรณีเรือที่มีทะเบียนเรือและหมายเลขทะเบียนเรือ  ให้ตอกหมายเลขทะเบียนเรือ  ๙  หลัก  
ขนาดความสูง  หมายเลขไม่น้อยกว่า  ๐.๖๐  เซนติเมตร  ไว้บริเวณใต้เครื่องหมายวงกลม  กรณีพ้ืนที่ 
ใต้เครื่องหมายวงกลมไม่เพียงพอให้ตอกหมายเลขทะเบียนเรือไว้ในบริเวณอื่นซึ่งอยู่ใกล้เคียงในต าแหน่ง  
ที่เหมาะสม  และเห็นได้เด่นชัด 

กรณีเรือที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเรือ  ให้ท าเครื่องหมายที่แสดงอัตลักษณ์เรือดังต่อไปนี้  ไว้บริเวณ
ใต้เครื่องหมายวงกลม  กรณีพ้ืนที่ใต้เครื่องหมายวงกลมไม่เพียงพอให้ตอกหมายเลขทะเบียนเรือไว้ใน
บริเวณอื่นซึ่งอยู่ใกล้เคียงในต าแหน่งที่เหมาะสม  และเห็นได้เด่นชัด 

ให้ตอกหมายเลขของเมืองท่าที่ตรวจเรือตามด้วยตัวเลขล าดับที่อีกสี่หลักโดยเริ่มจาก 
หมายเลข  0001  ไปตามล าดับ  หากจังหวัดใดมีชุดตรวจสอบเรือมากกว่า  1  ชุดขึ้นไป  ให้ตอกล าดับเลขที่ของ 
ชุดตรวจต่อจากหมายเลขเมืองท่าที่ตรวจ  เช่น 

- กรณีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีหมายเลขเมืองท่าคือ  31  ชุดตรวจที่  2  ล าดับเรือ 
ที่ตรวจล าที่  10  ดังนั้น  ต้องท าเครื่องหมายที่แสดงอัตลักษณ์เรือ  ดังนี้ 

 เมืองท่าประจวบคีรีขันธ์  = 31 
 ชุดตรวจที่  2   = 2 
 ล าดับล าที่ตรวจเรือ  ล าที่  10 = 0010 
 การตอกหมายเลขที่แสดงอัตลักษณ์เรือ  คือ  3120010 
- กรณีจังหวัดสมุทรสงคราม  มีหมายเลขเมืองท่าคือ  30  ชุดตรวจที่  1  ล าดับเรือที่ตรวจ  

ล าที่  10  ดังนั้น  ต้องท าเครื่องหมายที่แสดงอัตลักษณ์เรือ  ดังนี้ 
 เมืองท่าสมุทรสงคราม  = 30 
 ชุดตรวจที่  1   = 1 
 ล าดับล าที่ตรวจเรือ  ล าที่  10 = 0010 
 การตอกหมายเลขที่แสดงอัตลักษณ์เรือ  คือ  3010010 

จท 
XXX 
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  ๔.5 ให้เจ้าพนักงานตรวจเรอืบันทกึข้อมลูผลการตรวจสอบเรอืลงในระบบสารสนเทศ
บันทึกการตรวจเรือ  (เรือประมงพ้ืนบ้าน)  กรมเจ้าท่า  และบันทึกแนบไฟล์ข้อมูลอย่างน้อย  ดังนี้ 

   ๔.5.1 ใบรายงานผลการตรวจสอบเรือ 
   ๔.5.2 ภาพถ่ายเรือ  ด้านซ้าย - ด้านขวา  เต็มล า 
   ๔.5.3 ภาพถ่ายเครื่องหมายที่แสดงอัตลักษณ์เรือ   
   ๔.5.4 ภาพถ่ายเครื่องยนต์เรือ  และหมายเลขเครื่องยนต์  (ถ้ามี) 
ข้อ ๕ การด าเนินการส าหรับเรือที่มีทะเบียนเรือ  (การแก้ไขข้อมูลเรือ) 
  ๕.1 ให้ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรวจสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศ

บันทึกการตรวจเรือ  (เรือประมงพ้ืนบ้าน)  ของกรมเจ้าท่า  เปรียบเทียบกับใบรายงานผลการตรวจเรือ  
และภาพถ่าย  หากมีข้อสงสัยให้แจ้งเจ้าพนักงานตรวจเรือเพ่ือด าเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง 

  ๕.2 เมื่อผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาได้ตรวจสอบข้อมูลตาม  5.1  แล้ว  
ให้บันทึกผลการตรวจสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศบันทึกการตรวจเรือ  (เรือประมงพ้ืนบ้าน)   
ของกรมเจ้าท่า  ซึ่งระบบดังกล่าวจะสร้างใบส าคัญรับรองการตรวจเรือโดยอัตโนมัติ  และจะก าหนดเลขที่
เป็น  9-2562-XXXXXXXXX  (X  คือ  หมายเลขทะเบียนเรือ  9  หลัก)  ทั้งนี้  ให้มีวันหมดอายุของ
ใบส าคัญรับรองการตรวจเรือให้เป็นไปตามใบส าคัญรับรองการตรวจเรือฉบับเดิม  ซึ่งข้อมูลดังกล่าว  
จะไปปรากฏในระบบฐานข้อมูลทะเบียนเรือโดยอัตโนมัติ 

  ๕.3 ให้เจ้าพนักงานตรวจเรือประจ าแต่ละชุดตรวจรวบรวมใบรายงานผลการตรวจเรือ
ฉบับจริงที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว  ส่งผู้อ านวยการส านักงานภูมิภาคสาขาในพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลภายใน  3  วันท าการ  หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจของแต่ละวัน  จากนั้นให้ส่งผลการตรวจวัดเรือ   
ให้นายทะเบียนเรือด าเนินการแก้ไขรายการในทะเบียนเรือและใบอนุญาตใช้เรือ 

  ๕.4 กรณีปรากฏผลการตรวจวัดว่าเรือล าใดมีข้อมูลแตกต่างจากทะเบียนเรือให้แก้ไข
รายการในทะเบียนเรือและใบอนุญาตใช้เรือให้ตรงกับผลการตรวจวัด   

  ๕.5 ภายหลังการตรวจวัดเรือปรากฏว่าเรือมีขนาดไม่ถึงสิบตันกรอส  เมื่อได้แก้ไข
รายการตามข้อ  ๕.4  แล้ว  ให้ก าหนดวันหมดอายุของใบอนุญาตใช้เรือเป็นไปตามอายุของใบอนุญาต 
ใช้เรือเดิม 

  ๕.6 ภายหลังการตรวจวัดเรือปรากฏว่าเรือมีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไป  ให้แก้ไข
รายการตามข้อ  ๕.๔  แล้วให้ก าหนดวันหมดอายุของใบอนุญาตใช้ เรือเป็นไปตามอายุของใบอนุญาต 
ใช้เรือเดิม  และหมายเหตุไว้ในใบอนุญาตใช้เรือดังนี้  “ให้ถือว่าเป็นเรือประมงพ้ืนบ้านจนกว่ากรมประมง
จะประกาศให้มีการขอรับใบประมงพาณิชย์” 

  ๕.7 ให้ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขารายงานผลการด าเนินการแก้ไขเรือที่มีขนาด
ตั้งแต่สิบตันกรอส  ตามข้อ  ๕.4  และ  ๕.6  ไปยังส านักมาตรฐานทะเบียนเรือเพ่ือแจ้งกรมประมง
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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  ๕.๘ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการตัวเรือและเครื่องจักร  ให้นายทะเบียนเรือ
ด าเนินการแก้ไขตามใบส าคัญรับรองการตรวจเรือโดยไม่ต้องเรียกเอกสารเพิ่มเติม 

ข้อ ๖ การด าเนินการส าหรับเรือที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเรือ   
  ๖.๑ ให้เจ้าพนักงานตรวจเรือประจ าแต่ละชุดตรวจรวบรวมใบรายงานผลการตรวจเรือ

ฉบับจริงที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว  ส่งผู้อ านวยการส านักงานภูมิภาคสาขาในพ้ืนที่  ภายใน  3  วันท าการ  
หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจของแต่ละวัน  จากนั้นให้ส่งผลการตรวจวัดเรือให้นายทะเบียนเรือรวบรวม 
เพื่อประกอบการจดทะเบียนเรือ 

  ๖.๒  ให้ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขารายงานผลการตรวจสอบเรือที่ไม่มีทะเบียนเรือ  
ไปยังส านักมาตรฐานทะเบียนเรือเพื่อแจ้งกรมประมงด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  ๖.๓  การจดทะเบียนเรือต้องได้รับหนังสือรับรองการจดทะเบียนเรือจากกรมประมง
เพื่อประกอบค าขอต่อนายทะเบียนเรือ 

  ๖.๔  ให้เจ้าพนักงานตรวจเรือออกใบส าคัญรับรองการตรวจเรือ/ใบส าคัญรับรอง 
การจดทะเบียนเรือไทย  ตามขั้นตอนการด าเนินการตามปกติ  โดยเป็นไปตามข้อบังคับกรมเจ้าท่าที่
เกี่ยวกับการตรวจเรือ   

  ๖.๕ ให้นายทะเบียนเรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ให้ถูกต้องครบถ้วน 
ก่อนด าเนินการจดทะเบียนเรือตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย 

  ๖.๖ การออกใบอนุญาตใช้เรือ  ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
   ๖.๖.1 เรือที่มีขนาดไม่ถึงสิบตันกรอส  ให้ออกใบอนุญาตใช้เรือมีอายุไม่เกิน 

สิบสองเดือน 
   ๖.๖.2 เรือที่มีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไป  ให้ออกใบอนุญาตใช้เรือมีอายุ 

ไม่เกินสิบสองเดือน  และหมายเหตุไว้ในใบอนุญาตใช้เรือดังนี้  “ให้ถือว่าเป็นเรือประมงพ้ืนบ้านจนกว่า
กรมประมงจะประกาศให้มีการขอรับใบประมงพาณิชย์” 

  ๖.๗ ให้เจ้าของเรือยื่นเอกสาร  หลักฐาน  เพ่ือประกอบในการจดทะเบียนเรือและ
ออกใบอนุญาตใช้เรือส าหรับเรือประมง  ดังนี้ 

   ๖.๗.1 ค าร้องขอรับใบอนุญาตใช้เรือ  แบบ  ก.5 
   ๖.๗.2 ค าร้องขอจดทะเบียนเรือไทย  แบบ  บ.57 
   ๖.๗.3 หนังสือรับรองให้จดทะเบียนเรือจากกรมประมง 
   ๖.๗.4 ใบส าคัญรับรองการตรวจเรือเพ่ือรับใบอนุญาตใช้เรือ  (ตร.20-1  ป.)  /  

ใบส าคัญแสดงการตรวจเรือเพ่ือจดทะเบียนเรือไทย  (ตร.21) 
   ๖.๗.5 ภาพถ่ายเรือด้านข้างเต็มล าจ านวน  2  ภาพ  (ด้านซ้ายและด้านขวา)  

ซึ่งเจ้าพนักงานตรวจเรือได้บนัทึกหมายเลขใบส าคัญรับรองการตรวจเรือและลงลายมือชื่อในภาพด้านหลงั
เรียบร้อยแล้ว   
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   ๖.๗.6 ภาพถ่ายเครื่องหมายที่แสดงอัตลักษณ์เรือ   
   6.7.7 ส าเนาประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือ 
   ๖.๗.8 เอกสารหลักฐานแสดงการได้มาของตัวเรือและเครื่องจักร  เช่น  

ใบเสร็จรับเงินค่าวัสดุ/ค่าเครื่องจักร/ค่าแรง  หนังสือสัญญาซื้อขาย  สัญญาให้  ฯลฯ 
   ๖.๗.9 กรณีบุคคลธรรมดาให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริงของเจ้าของเรือ  

และกรณีมอบอ านาจให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของเจ้าของเรือ 

ข้อ ๗ ให้นายทะเบียนเรือด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้จดทะเบียน  เอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้อง  หนังสือรับรองจากกรมประมง  และตัวเรือประมงที่จะท าการจดทะเบียน  ก่อนด าเนินการ
แก้ไขข้อมูลและจดทะเบียนเรือตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๘ การแก้ไขรายการในทะเบียนเรือและใบอนุญาตใช้เรือให้ตรงกับผลการตรวจวัด   
การจดทะเบียนเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย  และการออกใบอนุญาตใช้เรือ  ให้เจ้าของเรือได้รับ
การยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทยและกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทย 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  25  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕62 

วิทยา  ยาม่วง 
อธิบดีกรมเจ้าท่า 
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