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1. รายละเอียดเก่ียวกบัอาคารและจ านวนคนงาน 

1.1 ลกัษณะอาคาร 
- เป็นอาคารสามชัน้ (อาคารส านกังาน) อาคารหนึ่งชัน้ (หอ้งสโมสรและหอ้งอาหาร) 

1.2 พืน้ท่ีในการท าความสะอาด 
- อาคารและพืน้ท่ีทางเดนิทัง้หมดในสว่นของส านกังานและหอ้งสโมสรและหอ้งอาหาร 

1.3 จ านวนคนงานและเง่ือนไขการจา่ยเงินของคนงาน 
- ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาคนงานท าความสะอาดประจ าส านกังาน จ านวน 2 คน และ ผูร้บัจา้ง 

จะตอ้งจดัท าประกนัสงัคมตามกฎหมายแรงงานใหถ้กูตอ้งหากคนงานไมส่ามารถท าประกนัสงัคมได ้ก็ใหท้าง
ผูร้บัจา้งจา่ยคา่แรงชดเชยในรายเดือนของคนงาน 
2. การจดัหาวสัดแุละอปุกรณก์ารท าความสะอาด 

2.1 ผูร้บัจา้งตอ้งเป็นผูห้าวสัดแุละอปุกรณใ์นการท าความสะอาดทกุชนิดใหเ้พียงพอกบัการ 
ท างานจา้งนี ้ตลอดเวลาท่ีท างานจา้งนีอ้ยู ่ทัง้นี ้ผูว้า่จา้งจะจดัท่ีใหเ้ก็บวสัดอุปุกรณด์งักลา่วโดยไมต่อ้ง 
รบัผิดชอบตอ่การสญูหายหรือความเสียหายใด ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้กบัวสัดแุละอปุกรณด์งักลา่ว 

2.2 วสัดแุละอปุกรณใ์นการท าความสะอาดทกุชนิด ตอ้งมีคณุภาพดีและสามารถใชง้านไดต้ลอด 
เวลา หากอปุกรณใ์ดช ารุดจนไมส่ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิผูร้บัจา้งตอ้งจดัเปล่ียนใหใ้นทนัที  

2.3 ผูร้บัจา้งตอ้งจดัหาอปุกรณก์ารท าความสะอาดบางชนิดเก็บรกัษาไวใ้นสถานท่ีของผูว้่าจา้ง 
เป็นประจ าเพ่ือสะดวกในการท างานจา้งนี ้และผูร้บัจา้งตอ้งสามารถแสดงอปุกรณด์งักลา่วใหแ้ก่ 
ผูว้า่จา้ง หรือตวัแทนของผูว้า่จา้งสามารถตรวจสอบไดต้ลอดเวลา ทัง้นี ้อปุกรณด์งักล่าวอย่างนอ้ย 
ตอ้งมีชนิดและจ านวนดงัตอ่ไปนี ้
  น า้ยาท่ีใชใ้นการท าความสะอาดท่ีผูร้บัจา้งน ามาใชใ้นการท างานจา้ง จะตอ้งเป็นน า้ยาชนิด 
เดียวกนักบัน า้ยาท่ีผูร้บัจา้งไดน้  าตวัอยา่งมามอบไวใ้นวนัเสนอราคา การเปล่ียนย่ีหอ้ของน า้ยาชนิดต่างๆ 
จะกระท ามิได ้หากมิไดร้บัอนญุาตจากผูว้า่จา้งหรือตวัแทนของผูว้า่จา้งก่อน 
3. รายการท าความสะอาดประจ าวนั  ทกุวนัจนัทรถ์ึงศกุร ์

(เวน้วนัหยดุราชการ ระหวา่งเวลา 08.00น. – 17.00 น.) 
3.1 ดแูลท าความสะอาดพืน้ทางเดนิทกุชัน้ พืน้หอ้งท างานทกุชัน้ บนัไดขึน้ – ลงทกุชัน้ โดยการเช็ด 

ขอบ กวาดถ ูปัดเงาพืน้ โดยใชน้  า้ยารกัษาพืน้ หรือน า้ยาอ่ืนใดตามความจ าเป็น เพ่ือใหพื้น้มีความสะอาด 
ตลอดวนั 

3.2 ท าความสะอาดประตไูม ้ประตกูระจก แผ่นปา้ยช่ือ สวิทซไ์ฟฟ้า รอยเป้ือนตามผนงัอาคารและ 
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เพดานอาคาร ผนงัอาคาร ขอบอลมูิเนียมหนา้ตา่ง ๆ และตามราวบนัไดขึน้ – ลง รวมทัง้โลหะอ่ืน ๆ ท่ีตดิกบั 
อาคาร รวมทัง้พืน้ระเบียงทกุชัน้ใหส้ะอาดและมีความสวยงาม 

3.3 ท าความสะอาดตะกรา้ผง แลว้รวบรวมเศษขยะทัง้หมดน าไปทิง้ในหอ้งเก็บขยะมลูฝอย ดา้น 
ภายนอกอาคาร 

3.4 ท าความสะอาดเคานเ์ตอร ์ตู ้โต๊ะ เกา้อี ้กรอบรูป มูล่ี่ ชดุรบัแขก โทรศพัท ์ถงัรองรบัน า้เย็น 
พดัลมดดูอากาศ และเครื่องใชส้  านกังานอ่ืน ๆ ดว้ยน า้ยารกัษาความสะอาดตามความจ าเป็นเป็นประจ า 
ทกุวนั 

3.5 เช็ดกระจกบรเิวณท่ีอยูใ่กลก้ารสมัผสัทกุแหง่ใหส้ะอาดตลอดเวลา 
3.6 ดแูลท าความสะอาดหอ้งน า้ทกุหอ้งใหส้ะอาดตลอดเวลา โดยเช็ดถพืูน้ เครื่องสขุภณัฑต์า่ง ๆ  

ดว้ยผงขดัและน า้ยา ใสน่  า้ยาฆา่เชือ้และดบักลิ่น เช็ดฝุ่ นตามกระจกเงา กระจกหนา้ตา่ง ๆ พดัลมดดูอากาศ 
คราบรอยเป้ือนในหอ้งน า้และตามผนงัในหอ้งน า้ พรอ้มเทขยะดว้ย และลา้งหอ้งน า้อยา่งนอ้ยวนัละ 2 ครัง้ 

3.7 ท าความสะอาดและแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ในเวลาท างาน 
3.8 หากวนัใดเป็นวนัหยดุงานตามประเพณีนิยมของทางราชการ และวนัหยดุท าการใหอ้ยูใ่นดลุยพินิจ 

ของคณะกรรมการตรวจการจา้งท่ีจะสั่งพนกังานท าความสะอาดเขา้มาปฏิบตังิานเตม็จ านวนหรือบางสว่น 
ก็ได ้ทัง้นี ้โดยค านงึถึงจ านวนพนกังานเจา้หนา้ท่ีของ สนช. ท่ีจะตอ้งเขา้มาปฏิบตังิานในวนัหยดุงานนัน้ 
4. มาตรฐานของงาน 

4.1 การท าความสะอาดพืน้ 
4.1.1 การปัดกวาดและดดูฝุ่ น 

ใหปั้ดกวาดและดดูฝุ่ นตามพืน้ท่ีวา่งในชัน้อาคาร หอ้งโถง ทางเดนิ บนัได ใหป้ราศจาก 
ฝุ่ นละออง เศษผง และน าขยะไปทิง้ในหอ้งเก็บขยะมลูฝอยดา้นนอกตวัอาคารและใหใ้ชไ้มก้วาดอ่อนใน 
การกวาด หากมีการเคล่ือนยา้ยสิ่งของตา่ง ๆ เม่ือท าความสะอาดเสรจ็ใหจ้ดัเขา้ท่ีเดมิโดยไมใ่หเ้กิดความ 
เสียหายแก่พืน้และสิ่งของตา่ง ๆ 

4.1.2 การถ ู
หลงัจากท าความสะอาดแลว้ หากบรเิวณใดมีความสกปรก ใหใ้ชน้  า้ยาขดัพืน้หรือสบูอ่่อน 

ตามความเหมาะสม ทัง้นี ้รวมทัง้ขจดัรอยหรือต าหนิตา่ง ๆ บนพืน้ท่ีเกิดจากรอยรองเทา้หรือรอยอ่ืนใด 
4.1.3 การขดัพืน้และปัดเงา 

ใหผู้ร้บัจา้งพิจารณาเลือกใชเ้ครื่องมือ วสัด ุอปุกรณ ์ตามความเหมาะสมกบัพืน้ โดยไม่ 
ก่อใหเ้กิดความเสียหายใด ๆ หรือต าหนิใด ๆ บนพืน้ หรือต าหนิตา่ง ๆ บนพืน้ท่ีเกิดจากรอยรองเทา้หรือ 
รอยอ่ืนใด 
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4.1.4 การลงน า้ยาขดัพืน้เคลือบเงาพืน้ 

การลงน า้ยาขดัพืน้และเคลือบเงาพืน้ท่ีบรเิวณใดก็ตาม จะตอ้งระมดัระวงัไมใ่หฝ้าผนงั 
จมกูกระเบือ้งยางเปรอะเป้ือน หรือเกิดการช ารุดเสียหาย 
5. การท าความสะอาด 

5.1 การท าความสะอาดเฟอรน์ิเจอรแ์ละเครื่องใชส้  านกังาน 
ใหปั้ดกวาด เช็ดถเูครื่องใชส้  านกังาน เชน่ โต๊ะ เกา้อี ้ตูเ้ก็บเอกสาร และเฟอรน์ิเจอรต์า่ง ๆ รวมทัง้ 

รูปภาพ รูปจ าลอง ใหส้ะอาดปราศจากฝุ่ นละออง หยากไย ่คราบสกปรก และริว้รอยตา่ง ๆ หากมีการเล่ือน 
ยา้ยออกจากท่ีเดมิใหน้  ากลบัเขา้ท่ีเดมิเม่ืองานเสรจ็โดยไมใ่หเ้กิดความเสียหายใด ๆ 

5.2 การท าความสะอาดผนงัและฝา้เพดาน 
ใหปั้ดกวาด เช็ดถ ูและดดูฝุ่ นใหป้ราศจากฝุ่ นละออง หยากไย ่คราบสกปรกหรือรอยตา่ง ๆ จนไมมี่ 

เศษผงติดคา้งอยู่บนพืน้หอ้ง การท าความสะอาดในขอ้นีใ้หร้วมถึงประตหูนา้ตา่ง บานเล่ือนดว้ย และให ้
ระมดัระวงัมิใหเ้กิดความเสียหายใด ๆ ทัง้สิน้ 

5.3 การท าความสะอาดผา้มา่นมูล่ี่ 
ใหด้แูลท าความสะอาดจนปราศจากฝุ่ นละออง หยากไย ่และคราบสกปรก ส าหรบัผา้มา่นใหใ้ช้ 

เครื่องดดูฝุ่ น หรือซกัปีละ 2 ครัง้ สว่นมูล่ี่ใหเ้ช็ดดว้ยความระมดัระวงั โดยใชผ้า้ชบุน า้บิดหมาดหรือปัดดว้ย 
ไมปั้ดขนไก่ตามความเหมาะสม โดยไมก่่อใหเ้กิดความเสียหายใด ๆ 

5.4 การท าความสะอาดกระจก 
ใหเ้ช็ดดว้ยน า้ยาเช็ดกระจกหรือลา้งดว้ยน า้สบูอ่่อนแลว้ลา้งดว้ยน า้และเช็ดใหแ้หง้ ใหก้ระจก 

สะอาดปราศจากคราบสกปรกและรอยสมัผสั และหา้มใชผ้งซกัฟอกท าความสะอาดกระจกทกุชนิด 
5.5 การท าความสะอาดโคม ปลั๊กไฟ และหนา้กากเครื่องปรบัอากาศ 

ท าโดยการเช็ดถใูหส้ะอาดปราศจากฝุ่ นละออง หยากไย ่คราบสกปรกและใหท้ าความระมดั 
ระวงั ถา้จ าเป็นตอ้งถอดออกมาท าความสะอาด เม่ือท างานเสรจ็ใหป้รกอบเขา้ท่ีเดมิโดยไมใ่หเ้กิด 
ความเสียหายใด ๆ 

5.6 การขดัเงาบรเิวณท่ีเป็นโลหะ 
สว่นประกอบใด ๆ ในอาคารท่ีเป็นโลหะ ใหด้แูลรกัษาโดยใชน้  า้ยาตามความเหมาะสม เพ่ือให้ 

โลหะดงักลา่วเป็นเงางามอยู่เสมอ และไมมี่คราบสนิมจบัดว้ย 
6. เง่ือนไขในการปฏิบตังิาน 

6.1 ผูร้บัจา้งจะไมเ่อางานสว่นใดสว่นหนึ่ง หรือทัง้หมดไปใหผู้อ่ื้นรบัจา้งชว่งอีกทอดหนึ่ง หรือโดย 
สิทธิเรียกรอ้งตามสญัญานีใ้หบ้คุคลอ่ืน โดยไมไ่ดร้บัอนญุาตเป็นหนงัสือจากผูว้า่จา้ง 

6.2 คนงานท าความสะอาดทกุคนตอ้งท างานเตม็เวลาตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ 4 และขอ้ 5  
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ของเง่ือนไขและรายละเอียดนี ้
6.3 เม่ือคนงานท าความสะอาดท่ีรบัจา้งสง่เขา้มาเป็นประจ าทกุวนัไดห้ยดุไปในวนัใด ผูร้บัจา้ง 

จะตอ้งจดัคนงานเขา้มาทดแทนใหค้รบจ านวนภายในวนันัน้ 
6.4 ถา้วนัใดมีปรมิาณงานมากกวา่ปกต ิผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัคนงานสมทบเขา้มาท างาน เพ่ือให้ 

การท างานจา้งในวนันัน้ ๆ ตามขอ้ 4 หรือตามขอ้ 5 แลว้แตก่รณีไดแ้ลว้เสรจ็บริบรูณ ์
6.5 คนงานผูร้บัจา้งจะตอ้งปฏิบตัติามระเบียบ หรือค าสั่งของผูว้า่จา้ง หรือผูท่ี้ผูว้า่จา้งมอบหมาย 

หากคนงานของผูร้บัจา้งฝ่าฝืน หรือมีพฤตกิารณไ์มเ่ป็นท่ีนา่ไวว้างใจ ผูว้า่จา้งหรือผูท่ี้ผูว้า่จา้งมอบหมาย 
แลว้แตก่รณีมีสิทธิแจง้ใหผู้ร้บัจา้งเปล่ียนคนงานใหม ่และเมื่อผูร้บัจา้งไดร้บัแจง้แลว้จะตอ้งรีบด าเนินการ 
ในทนัที 

6.6 น า้ยาท าความสะอาดทกุชนิดท่ีผูร้บัจา้งน ามาใชใ้นงานนีจ้ะตอ้งชนิดและมีคณุสมบตัิอยา่งเดียว 
กนักบัน า้ยาท่ีสง่ใหเ้ป็นตวัอยา่งในตอนย่ืนเสนอราคา ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจา้งมีสิทธิตรวจสอบ 
น า้ยาท าความสะอาดทกุชนิดท่ีผูร้บัจา้งน ามาในงานจา้งนีต้ลอดเวลา 

6.7 หากมีสิ่งใดหรือการอนัใดอนัหนึ่งท่ีมิไดร้ะบไุวใ้นรายละเอียดการท าความสะอาดนี ้จ  าเป็น 
ตอ้งท าเพ่ือใหง้านท าความสะอาดนี ้แลว้เสรจ็บรบิรูณต์ามวตัถปุระสงคข์องการท างานความสะอาด 
หรือตามค าสั่งของผูว้า่จา้งท่ีสั่งการเก่ียวกบัการท าความสะอาด ผูร้บัจา้งตอ้งท าการนัน้ ๆ ใหโ้ดยไมค่ิด 
คา่ใชจ้า่ยใด ๆ เพิ่มขึน้อีกทัง้สิน้ 

6.8 เม่ือท าความสะอาดเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ในแตล่ะวนั คนงานของผูร้บัจา้งจะตอ้งปิดไฟฟ้า พดัลม 
เครื่องปรบัอากาศ น า้ประปา ประตหูนา้ตา่ง ๆ โดยใสก่ลอนใหเ้รียบรอ้ยก่อนท่ีจะออกจากตวัอาคาร 

6.9 ในกรณีเกิดความเสียหาย ช ารุด บกพรอ่ง หรือสญูหายตอ่ทรพัยส์ินใด ๆ อนัเกิดจากการกระท า 
ของผูร้บัจา้งจะโดยจงใจ หรือกระท าโดยประมาทเลินเลอ่ กระท าหรือละเวน้กระท าตามหนา้ท่ีท่ีผูร้บัจา้ง 
จะตอ้งรบัผิดชอบ โดยชดใชค้า่เสียหายท่ีเกิดขึน้ตอ่ทรพัยส์ินตามราคาท่ีเป็นจรงิ และในกรณีท่ีมีการ 
กระท าดงักล่าวเกิดขึน้ และเป็นความผิดทางอาญาดว้ย ผูร้บัจา้งจะตอ้งรว่มมือในการสอบสวนหาตวั 
ผูก้ระท าผิดเพ่ือด าเนินการตามกฎหมายตอ่ไป 

 6.10  ผูว้า่จา้งจะจดัใหมี้พนกังานของผูว้า่จา้งคอยดแูล ตรวจสอบ การปฏิบตังิานของพนกังาน 
ท าความสะอาดตลอดเวลาท่ีผูร้บัจา้งไดท้  างานนี ้
7. การสง่มอบงานและการตรวจรบังาน 

7.1 ผูค้วบคมุงานของผูร้บัจา้งจะตอ้งรายงานผลการปฏิบตังิานประจ าวนั ตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ 4 
หรือขอ้ 5 ในรายละเอียดและเง่ือนไขนี ้ใหค้ณะกรรมการตรวจการจา้งตรวจสอบผลการท างาน เพ่ือใช  ้
เป็นขอ้มลูในการพิจารณาตรวจรบังานจา้งนี ้

7.2 ก่อนท่ีผูร้บัจา้งจะขอรบัเงินคา่จา้งประจ างวดตามสญัญาจา้งเหมานี ้ผูร้บัจา้งจะตอ้งท าหนงัสือ 
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สง่มอบงานท่ีท ามาตลอดงวด ใหค้ณะกรรมการตรวจการจา้งเพื่อพิจารณาตรวจรบังานจา้งนี ้
8. การสง่พนกังานเขา้ท าความสะอาด 

8.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัท าประวตัิคนงานท าความสะอาดทกุคน โดยระบุช่ือ ท่ีอยู ่และติดรูปถ่าย 
ขนาด 2 นิว้ พรอ้มประวตัยิ่อ และแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน พรอ้มส าเนาทะเบียนบา้น 
(ท่ีอยู่ปัจจบุนั) สง่ใหผู้ว้า่จา้งลว่งหนา้ก่อนจดัสง่คนงานท าความสะอาดเขา้มาท างานในสถานท่ีของ 
ผูว้า่จา้ง 

8.2 คนงานท าความสะอาดทกุคนตอ้งอยูใ่นเครื่องแบบท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั และทกุคนตอ้ง 
ตดิบตัรประจ าตวัท่ีผูร้บัจา้งออกใหท่ี้บรเิวณหนา้ออกเสือ้ โดยใหม้องเห็นชดัเจน 

8.3 คนงานท าความสะอาดท่ีผูร้บัจา้งจดัสง่มาท างาน ตอ้งมีความประพฤติดี สขุภาพดี ไมเ่ป็น 
โรคตดิตอ่รา้ยแรง หรือเป็นโรคท่ีสงัคมรงัเกียจ มีความซ่ือสตัยส์จุริต และเคยผา่นงานท าความสะอาด 
มาไมน่อ้ยกว่า 3 เดือน 

8.4 ในกรณีท่ีจะสบัเปล่ียนทดแทนตวับคุคล หรือจดัสง่คนงานท าความสะอาดเขา้มาสมทบให้ 
ผูร้บัจา้งตอ้งแจง้รายช่ือพรอ้มสง่ประวตัิตามขอ้ 8.1 ใหผู้ว้า่จา้งก่อนสง่คนงานเขา้ท างานในสถานท่ี 
ของผูว้า่จา้งทกุครัง้ 
9. รายละเอียดการปฏิบตังิานประจ าเดือน 

9.1 ใหจ้ดัท าแผนการปฏิบตังิานสง่มอบให ้สนช. 
9.2 เช็ดกระจกภายในและภายนอกส านกังานชัน้ 1 – 3 
9.3 เช็ดกระจกภายในและภายนอกบรเิวณอาคารสโมสรและหอ้งอาหาร 

10. รายละเอียดการปฏิบตังิานประจ าสามเดือน 
10.1 ลา้งพืน้กระเบือ้งยางภายในส านกังานชัน้ 1 – 3 ดว้ยน า้ยาเคมี 
10.2 เคลือบเงาพืน้กระเบือ้งยางภายในส านกังานชัน้ 1 – 3 ดว้ยน า้ยาเคมี 

11. การปฏิบตัผิิดเง่ือนไขการท างานจา้ง 
11.1 ในระหวา่งการท างานจา้งนี ้ถา้เป็นท่ีปรากฏวา่ ผูร้บัจา้งไมจ่ดัสง่คนงานมาปฏิบตังิานจนครบ 

จ านวนตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ 1 หรือไมจ่ดัสง่คนงานมาทดแทนคนงานท่ีหยดุไป ผูว้่าจา้งมีสิทธิจะกระท า 
การอยา่งหนึ่งอยา่งใด ดงัตอ่ไปนี ้

- ใชส้ิทธิบอกเลิกสญัญาจา้ง หรือ 
- ใชส้ิทธิเรียกคา่ปรบัเป็นรายวนัตามจ านวนคนงานท่ีขาดไปในอตัราคนละเทา่กบัอตัรา 

คา่จา้งแรงงานรายวนัขัน้ต  ่า ตามท่ีกฎหมายแรงงานก าหนด จนกวา่ผูร้บัจา้งจะจดัคนงานมาปฏิบตังิาน 
ใหค้รบจ านวนตามท่ีก าหนดไวใ้นเง่ือนไขและรายละเอียดนี ้
        11.2 ถา้ผูร้บัจา้งไมป่ฏิบตัิตามเง่ือนไขและรายละเอียดนีข้อ้หนึ่งขอ้ใด หรือท างานจา้งไมแ่ลว้เสรจ็ 
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ในแตล่ะวนัตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 4 และขอ้ 5 ของเง่ือนไขและรายละเอียดนีแ้ลว้แตก่รณี จะถือว่า 
ผูร้บัจา้งเป็นผูก้ระท าผิดสญัญา และผูว้า่จา้งอาจใชส้ิทธิกระท าการอย่างใดอยา่งหนึ่งดงันี  ้

- แจง้ใหผู้ร้บัจา้งหรือคนงานของผูร้บัจา้งปฏิบตังิานใหถ้กูตอ้งตามเง่ือนไขและรายละเอียด 
นีโ้ดยเรว็ หรือแจง้ใหค้นงานของผูร้บัจา้งอยูป่ฏิบตังิานเกินจากเวลาท างานท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 4 หรือขอ้ 5 
ของเง่ือนไขนี ้เพ่ือใหง้านแตล่ะวนัไดแ้ลว้เสรจ็สมบรูณ ์หรือ 

- ใชส้ิทธิปรบัเป็นเงินเฉพาะวนัท่ีผูร้บัจา้งหรือคนงานของผูร้บัจา้งปฏิบตัผิิดสญัญาจา้งในอตัรา 
คา่ปรบัเป็นรายวนัตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาจา้ง หรือ 

- ใชส้ิทธิบอกเลิกสญัญาจา้ง 
12. การชดใชค้า่ปรบั 

เม่ือผูว้า่จา้งมีสิทธิเรียกคา่ปรบัจากผูร้บัจา้ง ตามเง่ือนไขและรายละเอียดนีเ้ป็นจ านวนเทา่ใด ผูร้บัจา้ง 
ยินยอมใหผู้ว้า่จา้งมีอ านาจยึดหรือหกัเงินคา่จา้งเพื่อช าระคา่ปรบัไดท้นัที 
 

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


