
 

1. การลงทะเบียนเจ้าหน้าที่/ผู้มาติดต่อ 

1.1 สถานประกอบกิจการควรจัดทำทะเบียนประวัติพนักงาน ได้แก่ ชื่อ-สกุล สัญชาติ ที่อยู่
ปัจจุบัน บุคคลที ่อาศัยที ่อยู ่ร ่วมกันและหมายเลขโทรศัพท์ที ่สามารถติดต่อได้กรณีเร่งด่วน เป็นต้น  
เพ่ือประโยชน์ในการสอบสวนโรค (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) 

1.2 สถานประกอบกิจการควรมีการจัดเก็บข้อมูลการเข้า – ออกสถานที่ของบุคคลภายนอกที่
เข้ามาติดต่อประสานงานกับสถานประกอบกิจการ ได้แก ่ชื่อ-สกุล เวลาเข้า – ออก ที่อยู่ปัจจุบันและหมายเลข
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 2)   
 

2. การป้องกันตนเองและการเฝ้าระวังโรค 

  2.1 สังเกตอาการของตนเอง หากพบว่า มีอาการไข้ หรือวัดอุณหภูมิได้ตั ้งแต่ 37.5  
องศาเซลเซียส ร่วมกับ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจ
ลำบาก อย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย ให้หยุดปฏิบัติงาน แจ้งหัวหน้างาน และพบแพทย์
ทันที  

2.2 หลีกเลี่ยงไปในพ้ืนที่เสี่ยง หรือสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ  
2.3 สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย อุปกรณ์ป้องกันตนเองเพิ่มเติมสำหรับผู้ปฏิบัติงาน 

เช่น ถุงมือ แผ่นใสครอบหน้า (Face shield) ตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ทำ  
2.4 หมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ หรือหลังจากหยิบจับสิ่งของหรือ

จุดที่มีการสัมผัสร่วมกัน ก่อนรับประทานอาหาร และภายหลังใช้ส้วม หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก 
โดยไม่จำเป็น ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง และดูแลรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล เมื่อกลับถึงบ้านควรอาบน้ำและ
เปลี่ยนเสื้อผ้าทันที  

2.5 ขณะปฏิบัติงานและระหว่างพักควรเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร  
งดหรือเลี่ยงการพูดคุย ตะโกน โดยเฉพาะการปฏิบัติงานในพ้ืนที่แคบ หรือมีการระบายอากาศไม่ดี  

2.6 ไม่ควรรับประทานอาหารในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
2.7 ไม่ใช้อุปกรณ์หรือสิ่งของร่วมกัน เช่น แก้วน้ำ จาน ช้อน ผ้าเช็ดมือ ชุดปฏิบัติงาน เป็นต้น  
2.8 พนักงานทำความสะอาด พนักงานเก็บรวบรวมขยะต้องป้องกันตนเอง โดยสวมหน้ากาก

ผ้าหรือหน้ากากอนามัย สวมถุงมือ ผ้ากันเปื้อน รองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้ง ใช้ที่คีบด้ามยาวเก็บขยะใส่ถุงมัดปากถุง 
ให้มิดชิด นำไปรวบรวมไว้ที่พักขยะ หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น หลังจากเสร็จ
สิ ้นการปฏิบัติงาน ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำ และเมื ่อปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวัน หากเป็นไปได้  
ควรอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที  

2.9 ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานประกอบกิจการอย่างเคร่งครัด 
2.๑๐ ให้พนักงานทุกคนประเมินความเสี ่ยงการติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  

ด้วยตนเอง ด้วยระบบคัดกรองความเสี ่ยง BKK COVID - 19 ผ่านเว็บไซต์ http://bkkcovid19.bangkok.go.th  
ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 
  

แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด 
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  

สำหรับสถานประกอบการ 



3. การจัดการสุขลักษณะอาคารสถานที่  
3.1 กำหนดเส้นทางเข้า-ออกสถานประกอบการให้ชัดเจน และมีการคัดกรองผู้ปฏิบัติงาน

และผู้มาติดต่อ หากพบว่ามีอาการไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส ขึ้นไป ร่วมกับ ไอ น้ำมูก 
เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก อย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมี
อาการท้องเสียร่วมด้วย หรือกลับจากพ้ืนที่เสี่ยง ผู้ประกอบกิจการพิจารณาให้หยุดปฏิบัติงาน และแนะนำให้ไป
พบแพทย์ทันที  

๓.2 จ ัดให้ม ีท ี ่ล ้างมือพร้อมสบู ่ หรือเจลแอลกอฮอล์ไว ้บริการในบริเวณต่าง  ๆ เช่น 
ทางเข้าออกหน้าลิฟต์ ห้องอาหาร ห้องส้วม สำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่ออย่างเพียงพอ  

๓.3 มีมาตรการควบคุมจำนวนผู้ปฏิบัติงานมิให้แออัด โดยลดการรวมกลุ่มระหว่างบุคคล เช่น 
หลีกเลี่ยงการจัดประชุมที่มีผู้ร่วมประชุมจำนวนมากโดยการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร การอนุญาตให้ทำงาน 
ที่บ้าน กรณีงานสามารถทำท่ีบ้านได้ จัดเวลาทำงาน เวลาพัก และเวลารับประทานอาหาร ให้เหลื่อมกัน  

๓.4 จัดให้ผู้ปฏิบัติงานมีระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ เมตร โดยมีเครื่องหมายหรือ
สัญลักษณ์ที่ชัดเจน ทั้งในบริเวณพื้นที่ผลิต บริเวณสำนักงาน จุดนั่งพัก จุดรับประทานอาหาร สถานที่พักผ่อน 
สำหรับบริเวณที่ไม่สามารถรักษาระยะห่างได้ อาจใช้แผ่นพลาสติกกั้น ปรับสายการผลิต ปรับที่นั ่งไม่ให้
เผชิญหน้าโดยตรง กำหนดผังพื้นที่กำหนดบริเวณท่ีจำกัดผู้ปฏิบัติงานเท่าที่จำเป็น  

๓.5 ให้ท ำควำมสะอำดพืน้ที่ บริเวณพืน้ผิว และอปุกรณ์ที่มีกำรสมัผสัร่วมกนั ดงันี ้ 
- พื้นที่โดยรอบ พื้นผิวสัมผัส เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในพื้นที่ส่วนกลาง ทำความสะอาด

ด้วยน้ำยา ทำความสะอาดและอาจฆ่าเชื้อบริเวณที่มีคนใช้ร่วมกันจำนวนมากด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1%
หรือแอลกอฮอล์ 70% เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ราวบันได ลูกบิดประตู ปุ่มกดลิฟต์ เป็นต้น  

- เครื ่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต ทำความสะอาดอย่างถูกสุขลักษณะ  
ทำความสะอาดทุกรอบการปฏิบัติงานด้วยน้ำยาทำความสะอาด ที่ใช้กับการผลิตผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ที่ต้องมีความ
ระมัดระวังเป็นพิเศษ (เช่นผลิตอาหาร ต้องใช้คลอรีนเข้มข้นน้อยกว่านี้) หรืออาจฆ่าเชื้อโรคด้วยโซเดียมไฮโป
คลอไรท์ 0.1% หรือแอลกอฮอล์ 70% ตามความเหมาะสม  

- บริเวณและภายในห้องส้วม ทำความสะอาดอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ด้วยน้ำยาทำความ
สะอาด และอาจฆ่าเชื้อโรคด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% หรือแอลกอฮอล์ 70% บริเวณจุดเสี่ยง ได้แก่ 
กลอนหรือลูกบิดประตู ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ ที่รองนั่ง โถส้วม ที่กดโถส้วมหรือโถปัสสาวะ สายฉีดน้ำชำระ  
และพ้ืนห้องส้วม ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีสบู่สำหรับล้างมืออย่างเพียงพอ 

๓.6 จัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยประเภทต่าง ๆ ที่สะอาด สภาพดี และมีฝาปิด พร้อม
ติดป้ายแสดงขยะมูลฝอยแต่ละประเภทให้ชัดเจน กำหนดให้มีจุดรวบรวม เพื่อรอไปกำจัดอย่างถูกต้องต่อไป  

๓.7 จัดให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสม โดยตรวจสอบประสิทธิภาพและทำความสะอาด
เครื่องปรับอากาศให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ กรณีสถานประกอบกิจการมีประตู หน้าต่าง ควรเปิดประตู หน้าต่าง 
เป็นระยะเพ่ือให้อากาศถ่ายเท  

๓.8 กรณีสถานประกอบการมีบริการรถรับส่งผู้ปฏิบัติงาน ให้ทำความสะอาดยานพาหนะ
บริเวณที่มีการสัมผัสกับคนจำนวนมากด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1%หรือแอลกอฮอล์ 70% ทุกเที่ยวการ
เดินทาง เช่น ราวจับ ประตู เบาะนั่ง ทั้งนี้ ให้จำกัดจำนวนคนภายในรถไม่ให้แออัด โดยอาจเพ่ิมจำนวนรถรับส่ง
เพ่ือรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล  



๓.9 กรณีสถานประกอบการมีสถานที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำ
ด้านสาธารณสุขตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานที่
จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม  

๓.๑0 กรณีสถานประกอบกิจการมีหอพักสำหรับผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้าน
สาธารณสุขตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับหอพัก  

๓.๑1 ชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอน วิธีปฏิบัติในการใช้สถานที่ และให้คำแนะนำสื่อ
ประชาสัมพันธ์การป้องกันและการลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายเชื้อโรค และกำกับดูแลให้ผู้ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  

๓.๑2 มีมาตรการติดตามข้อมูลของผู้ปฏิบัติงาน เช่น การใช้แอพพลิเคชั่นตามที่ทางราชการ
กำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมการเข้าออกสถานที่ด้วยการบันทึกข้อมูล 

 
4. การควบคุมโรค กรณีพบผู้ป่วยหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 

   นิยาม  
 ผู้ป่วย หมายถึง ผู้ที่ได้รับการตรวจยืนยัน พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง หมายถึง ผู้สัมผัสผู้ป่วยในช่วง 14 วัน ก่อนเริ่มป่วย และผู้สัมผัสตั้งแต่วันเริ่มป่วย 
เช่น ผู้ร่วมงานหรือผู้ใกล้ชิดหรือผู้สัมผัสผู้ป่วยที่ทำงานในแผนกเดียวกัน มีประวัติทำกิจกรรมร่ วมกัน ซึ่งมี
ลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

➢ ผู้สัมผัสใกล้ชิด หรือมีการพูดคุยกับผู้ป่วยในระยะ 1 เมตร นานกว่า 5 นาที หรือถูกผู้ป่วยไอ 
จาม ใส่โดยไม่มีการป้องกัน เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัย เป็นต้น 

➢ ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่ปิด ไม่มีอากาศถ่ายเท  เช่น ในรถปรับอากาศ ห้องปรับอากาศ ร่ วมกับ
ผู้ป่วยและอยู่ห่างจากผู้ป่วยไม่เกิน 1 เมตร นานกว่า 15 นาที โดยไม่มีการป้องกัน   

 กรณีพบผู้ป่วยหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้ดำเนินการดังนี้ 
 1. แยกผู้ป่วยหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงออกจากพนักงานคนอื่น ๆ (แยกกักตัวไว้ในห้องแยกที่ไม่มีผู้อื่นอยู่)
 2. จำกัดการแพร่กระจายเชื้อ โดยการเตรียมหน้ากากอนามัยที่พร้อมใช้งานสำหรับผู้ป่วยหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง  
 3. หัวหน้างานหรือผู้ใกล้ชิดผู้ป่วย/ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ต้องแจ้งผู้บริหารหรือผู้ที่มีหน้าที่ดูแลโดยตรง  
 4. สถานประกอบกิจการต้องแจ้งต่อศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ ที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่  
              เพ่ือดำเนินการส่งต่อผู้ป่วย การสอบสวนโรคและเฝ้าระวังผู้สัมผัสใกล้ชิดต่อไป  
 5. ส่งผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้ารับการตรวจหาเชื้อ 
  5.1 กรณีผลตรวจพบเชื้อ (ศูนย์บริการสาธารณสุขประสานส่งต่อเข้ารับการรักษา) 
  5.2 กรณีผลตรวจไม่พบเชื้อ (ต้องกักกันตัว 14 วัน) 
 6. การกักกันตัวระยะเวลา 14 วัน (สำนักงานเขตออกคำสั่งให้กักกันตัว)   
   6.1 Home Quarantine กักกันตัวเองท่ีบ้าน  
  6.2 Local Quarantine สถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ กรณีมีข้อจำกัดไม่สามารถกักตัวที่บ้านได้  
 7. ผู้สัมผัสอ่ืน ๆ ที่ไม่เข้าข่ายเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้ทำแบบประเมิน BKK COVID – 19 เพ่ือคัดกรองเบื้องต้น  

 7. ปิดสถานประกอบกิจการเป็นระยะเวลา 3 วัน เพ่ือทำความสะอาด  
 8. หลังจากครบกำหนดปิด 3 วัน สำนักงานเขตจะเป็นผู้พิจารณาออกคำสั่งให้เปิดสถานประกอบกิจการได้ 
  



แนวปฏิบัติส ำหรับสถำนประกอบกำร 
กรณีพบผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบผู้ป่วย 

ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 

ออกค าสั่งปิดสถานประกอบการ 
เพื่อท าความสะอาดอยา่งนอ้ย 3 วนั 

สอบสวนโรค 

ผูส้ัมผสัเส่ียงสูง 

แรงงานไทย แรงงานต่างดา้ว 

HQ LQ FQ LQ 

สนข. หรือ ศบส. 
 ออกค าสั่งกกักนัฯ 

สนข. หรือ ศบส. 
ออกค าสั่งกกักนัฯ 

สนข.+ศบส. 
ติดตามระหวา่งกกักนั 

สนข.+ศบส. 
ติดตามระหวา่งกกักนั 

ครบ 14 วนั ส านกังานเขตหรือศูนยบ์ริการสาธารณสุข
ออกหนงัสือยกเลิกค าสั่งกกักนั 

ส านกังานเขต 

สถานประกอบการ
รับผิดชอบค่าใชจ่้าย 

ผูส้ัมผสัเส่ียงต ่า 

- ให้ค  าแนะน า 

- เฝ้าระวงัอาการ 

- หากมีไข ้ร่วมกบัอาการทางระบบทางเดินหายใจ 
หรือจมูกไม่ไดก้ล่ิน ล้ินไม่รับรส ให้แจง้ศบส. 



 

แนวทางการทำความสะอาดห้องน้ำ 

 

      สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันโควิด - 19 

 

       

ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล 

5. การบริหารจัดการและการประสานงาน 
 สถานประกอบกิจการควรจัดทำแนวทางดำเนินงานและแต่งตั ้งผู ้ร ับผิดชอบหรือผู ้ประสานงาน  
การดำเนินการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานประกอบกิจการ เพื่อรองรับกรณี
เกิดการแพร่ระบาดหรือมีการพบผู้ป่วย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ภายในสถานประกอบกิจการ ดังนี้ 

➢ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง (เช่น ผู้จัดการฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย หรือ
บุคคลอื่น ๆในสถานประกอบกิจการ) โดยทำหน้าที่ประสานงานกับศูนย์บริการสาธารณสุข
และสำนักงานเขต ในพ้ืนที่ที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ 

➢ จัดทำแนวทางการป้องกันและเฝ้าระวังการติดเชื้อในสถานประกอบกิจการ 

➢ ประชาสัมพันธ์แนวทางฯ และการปฏิบัติตนให้พนักงานในสถานประกอบกิจการทราบ   
การประสานงาน 
➢ ในเวลาราชการ 

(1) ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center : EOC)  
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โทร 094 386 0051     

 ๐ ๒๒๐๓ ๒๓๙๓ และ๐ ๒๒๐๓ ๒๓๙๖ 
 

(2) ศูนย์บริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ รายละเอียดดังนี้ 
    - ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 – 22 - ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 – 40 

 
 
 
 

    - ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 – 59 - ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 – 69 
 

 
 

(3) สายด่วนสำนักอนามัย 0-2245-4964  
(4) เว็บไซต์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร https://www.bangkok.go.th/health 

➢ นอกเวลาราชการ 
         ศูนย์เอราวัณ กรุงเทพมหานคร โทรที่สายด่วน 1646 

 

 

 

 เอกสารอ้างอิง : กรมอนามัย, “แนวทางการปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด 
ของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ฉบับที่ 1”,   7 มกราคม 2564 : 21 - 23 

 



 

ประวัติพนักงาน 

บริษัท................................................................  
แผนก.......................................... 

 

1. ข้อมูลส่วนตัว 

    1.1  ชื่อ-สกุล........................................................................... ชื่อเล่น...................  

 วัน/เดือน/ปีเกิด .........................................อายุ............ป ี 

 สถานภาพ โสด สมรส    หย่าร้าง 

     1.2  บุคคลที่พักอาศัยอยู่ร่วมกัน จำนวน..............คน ประกอบด้วย 

 ชื่อ-สกุล..................................................... ชื่อเล่น................ เบอร์โทรศัพท์...................  

 ชื่อ-สกุล..................................................... ชื่อเล่น................ เบอร์โทรศัพท์...................  

 ชื่อ-สกุล..................................................... ชื่อเล่น................ เบอร์โทรศัพท์................... 

 ชื่อ-สกุล..................................................... ชื่อเล่น................ เบอร์โทรศัพท์...................  

 ชื่อ-สกุล..................................................... ชื่อเล่น................ เบอร์โทรศัพท์ ................... 

2. ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ 

 ชื่อหมู่บ้าน/คอนโด/อาคาร...............................................................................  

 เลขที่......................ซอย.......................................ถนน................... .................. 

 แขวง.......................................เขต.........................................กรุงเทพมหานคร  

 เบอร์โทรศัพท์.................................. E-mail.................................................... 

3. ภูมิลำเนา 
 ชื่อหมู่บ้าน/คอนโด/อาคาร...............................................................................  

 เลขที่.............หมู่ที่..........ซอย..............................ถนน.....................................  

 ตำบล...................................อำเภอ................................จังหวัด....................... 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นความจริง 
 

             ลงชื่อ......................................................... 
                    (......................................................) 
             วันที่.......................................................... 

*หมายเหตุ : การกรอกประวัติฉบับนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการสอบสวนโรค 

   

 

แนบรูปถ่าย 

เอกสารแนบ ๑ 



แบบลงทะเบียนสำหรับบุคคลภายนอก (ตัวอย่าง)  

ประจำวันที่...........เดือน..................พ.ศ...............  
 

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ปัจจุบัน 
หมายเลขโทรศัพท์ 
ที่สามารถติดต่อได้ 

เวลาเข้า เวลาออก หมายเหตุ 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
หมายเหตุ : บุคคลภายนอกที่มาติดต่อสถานประกอบการ ต้องผ่านการคัดกรองเบื้องต้นก่อนเข้าสถานที่ และอาจมีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ประวัติการเดินทางไป  
               ยังพ้ืนที่เสี่ยงในช่วง 14 วันที่ผ่านมา   
 

เอกสารแนบ 2 


