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สรุปสาระสาคัญ
กฎกระทรวงแรงงาน
กาหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดาเนินการด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางานเกีย่ วกับสารเคมีอนั ตรายพ.ศ. 2556
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556
หมวดที่1 ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอนั ตราย
ข้อ 2 ให้นายจ้างที่มีสารเคมีอนั ตรายอยูใ่ นครอบครองจัดทาบัญชีรายชื่อสารเคมีอนั ตรายและ
รายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอนั ตรายตามแบบที่อธิบดีประกาศกาหนด พร้อมทั้งแจ้ง
ต่ออธิบดีหรื อผูซ้ ่ ึงอธิบดีมอบหมายภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่มีสารเคมีอนั ตรายอยูใ่ นครอบครอง ภายใน
เดือนมกราคมของทุกปี
ข้อ 4 ให้นายจ้างจัดทาคู่มือเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิและขั้นตอนในการทางานเกี่ยวกับสารเคมี
อันตรายคาแนะนาลูกจ้างเกี่ยวกับการป้ องกันอันตราย ความหมายของข้อมูลที่มีบนฉลากและเอกสาร
ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอนั ตราย
หมวดที่ 2 ฉลากและป้ าย
ข้อ 6 ให้นายจ้างจัดให้มีการปิ ดฉลากที่เป็ นภาษาไทยมีขนาดใหญ่พอสมควร อ่านง่าย คงทน
ไว้ที่หีบห่อบรรจุภณ
ั ฑ์ ภาชนะบรรจุหรื อวัสดุห่อหุม้ สารเคมีอนั ตราย และฉลากนั้นอย่างน้อยต้องมี
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการ ดังต่อไปนี้
(1) ชื่อผลิตภัณฑ์
(product name)
(2) ชื่อสารเคมีอนั ตราย (hazardous substances)
(3) รู ปสัญลักษณ์ (pictograms)
(4) คาสัญญาณ (signal words)
(5) ข้อความแสดงอันตราย (hazard statements)
(6) ข้อควรระวังหรื อข้อปฏิบตั ิเพื่อป้ องกันอันตราย (precautionary statements)
กรณี ที่ไม่สามารถปิ ดฉลากตามวรรคหนึ่งได้ ให้นายจ้างกาหนดวิธีการที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
แสดงให้ลกู จ้างได้รู้ถึงรายละเอียดของสารเคมีอนั ตรายตามวรรคหนึ่ง ณ บริ เวณที่มีการทางานเกี่ยวกับ
สารเคมีอนั ตรายนั้น
ข้อ 7 ให้นายจ้างจัดให้มีป้ายห้าม ป้ ายให้ปฏิบตั ิ หรื อป้ ายเตือน ในการทางานเกี่ยวกับสารเคมี
อันตรายไว้ในที่เปิ ดเผยเห็นได้ชดั เจน ณ สถานที่ทางานของลูกจ้าง
ข้อ 9 ให้นายจ้างปิ ดประกาศหรื อจัดทาป้ ายแจ้งข้อความ “ ห้ามสูบบุหรี่ รับประทานอาหาร
หรื อเครื่ องดื่ม ประกอบอาหาร หรื อเก็บอาหาร ” ณ บริ เวณสถานที่ทางานเกี่ยวกับสารเคมีอนั ตราย
สถานที่เก็บรักษาสารเคมีอนั ตราย หรื อในยานพาหนะขนส่งสารเคมีอนั ตราย
หมวดที่ 3 การคุม้ ครองความปลอดภัย
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ข้อ 10 ในบริ เวณที่ลกู จ้างทางานเกี่ยวกับสารเคมีอนั ตราย ให้นายจ้างจัดให้มีสภาพและ
คุณลักษณะดังต่อไปนี้
(1) ถูกสุขลักษณะสะอาดและเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย พื้นที่ปฏิบตั ิงานต้องเรี ยบ สม่าเสมอไม่
ลื่นและไม่มีวสั ดุเกะกะกีดขวางทางเดิน
(2) มีระบบระบายอากาศ ที่เหมาะสมกับประเภทของสารเคมีอนั ตราย โดยให้มีออกซิเจนใน
บรรยากาศไม่ต่ากว่าร้อยละสิบเก้าจุดห้าโดยปริ มาตร
(3) มีระบบป้ องกันและกาจัดอากาศเสียเพื่อมิให้มีสารเคมีอนั ตรายในบรรยากาศเกินปริ มาณที่
กาหนดและป้ องกันมิให้อากาศที่ระบายออกไปเป็ นอันตรายต่อผูอ้ ื่น
ข้อ 11 ในบริ เวณที่ลกู จ้างทางานเกี่ยวกับสารเคมีอนั ตราย ให้นายจ้างจัดให้มีสถานที่และ
อุปกรณ์เพื่อคุม้ ครองความปลอดภัยตามรายการ ดังต่อไปนี้
(1) ที่ชาระล้างสารเคมีอนั ตราย อย่างน้อยต้องมีที่ลา้ งตาและฝักบัวชาระล้างร่ างกายจากสารเคมี
อันตราย
(2) ที่ลา้ งมือและล้างหน้า ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งที่ต่อลูกจ้างสิบห้าคน ส่วนที่เกินเจ็ดคนให้ถือเป็ น
สิบห้าคน
(3) ห้องอาบน้ าไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งห้องต่อลูกจ้างสิบห้าคน ส่วนที่เกินเจ็ดคนให้ถือเป็ นสิบห้าคน
(4) อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่จาเป็ นสาหรับการปฐมพยาบาลลูกจ้าง
(5) อุปกรณ์ดบั เพลิงที่เหมาะสมกับสารเคมีอนั ตรายแต่ละชนิด และเพียงพอสาหรับการผจญ
เพลิงเบื้องต้น
(6) ชุดทางานเฉพาะสาหรับลูกจ้างซึ่งทางานเกี่ยวกับสารเคมีอนั ตราย
ข้อ 12 ให้นายจ้างจัดอุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามลักษณะอันตรายและความ
รุ นแรงของสารเคมีอนั ตราย หรื อลักษณะของงาน
ข้อ 15 ห้ามนายจ้างยินยอมหรื อปล่อยปละละเลยให้ลกู จ้างหรื อบุคคลใดเข้าพักอาศัย หรื อ
พักผ่อนในสถานที่ทางานเกี่ยวกับสารเคมีอนั ตราย สถานที่เก็บรักษาสารเคมีอนั ตราย หรื อใน
ยานพาหนะขนส่งสารเคมีอนั ตราย
ข้อ 16 ในกรณี ที่มีการร้องเรี ยนหรื อมีปัญหาด้านความไม่ปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับ
สารเคมีอนั ตราย ให้นายจ้างที่มีสารเคมีอนั ตรายอยูใ่ นครอบครองดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริ งและ
หากพบว่ามีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในการทางานหรื อสุขภาพอนามัย ให้ดาเนินการแก้ไขให้เกิด
ความปลอดภัยโดยไม่ชกั ช้า
หมวดที่ 4 การเก็บรักษา การบรรจุ และการถ่ายเทสารเคมีอนั ตราย
ข้อ 17 ให้นายจ้างจัดสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอนั ตรายให้มีสภาพและคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) ต้องสามารถทนไฟได้ไม่นอ้ ยกว่าหกสิบนาที เว้นแต่ในกรณี ที่เป็ นสถานที่เก็บรักษา
สารเคมีอนั ตรายที่มีคุณสมบัติเป็ นตัวทาปฏิกิริยาที่รุนแรง เป็ นตัวเพิ่มออกซิเจน หรื อไวไฟซึ่งอาจทา

Page |3

ให้เกิดการระเบิดหรื อไฟไหม้ตอ้ งสามารถทนไฟได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบนาที หรื อไม่นอ้ ยกว่า
เก้าสิบนาทีหากสถานที่ดงั กล่าวมีระบบน้ าดับเพลิงอัตโนมัติ
(2) มีพ้นื เรี ยบ ไม่ขรุ ขระ ไม่เปี ยก ไม่ลื่น สามารถรับน้ าหนักได้ และไม่ดูดซับสารเคมีอนั ตราย
(3) มีระยะห่างจากอาคารที่ลกู จ้างทางานในระยะที่ปลอดภัยตามที่อธิบดีประกาศกาหนด
(4) มีทางเดินภายในและภายนอกกว้างเพียงพอและให้มีมาตรการเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ตลอดทาง
(5) มีทางเข้าออกสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอนั ตรายไม่นอ้ ยกว่าสองทาง
(6) มีระบบระบายอากาศที่เหมาะสมและจัดการป้ องกันมิให้อากาศที่ระบายออกเป็ นอันตราย
แก่ผอู้ ื่น
(7) มีการป้ องกันสาเหตุที่อาจทาให้เกิดอัคคีภยั ในบริ เวณสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอนั ตราย
(8) จัดทาเขื่อน กาแพง ทานบ ผนัง หรื อสิ่งอื่นใดที่มีลกั ษณะคล้ายกัน เพื่อกักมิให้สารเคมี
อันตรายที่เป็ นของเหลว ไหลออกภายนอกบริ เวณสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอนั ตราย และมีรางระบาย
สารเคมีอนั ตรายที่รั่วไหลไปยังที่ที่สามารถรวบรวมเพื่อนาไปกาจัดอย่างปลอดภัย
(9) จัดทารั้วล้อมรอบสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอนั ตรายที่อยูน่ อกอาคาร
(10) มีป้ายข้อความว่า “สถานที่เก็บรักษาสารเคมีอนั ตราย ห้ามเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต ” ปิ ด
ประกาศไว้ที่ทางเข้าสถานที่
(11) มีเครื่ องหมายหรื อสัญลักษณ์ที่แสดงถึงอันตรายของสารเคมีอนั ตรายให้เห็นได้ชดั เจน
ตลอดเวลา
(12) มีแผนผังแสดงที่ต้งั ของอุปกรณ์ที่ใช้ในกรณี ฉุกเฉินติดไว้บริ เวณทางเข้าออกให้เห็นได้
ชัดเจน
ข้อ 18 ให้นายจ้างจัดให้มีมาตรการป้ องกันอันตรายที่อาจเกิดจากสารเคมีอนั ตรายในบริ เวณ
สถานที่เก็บรักษาสารเคมีอนั ตราย รวมทั้งมาตรการเบื้องต้นในการแก้ไข
ข้อ 19 การจัดเก็บสารเคมีอนั ตรายให้นายจ้างปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
(2) จัดทาบัญชีรายชื่อ ปริ มาณสารเคมีอนั ตรายทุกชนิดที่จดั เก็บในแต่ละแห่งอย่างน้อยปี ละ
หนึ่งครั้งตามปี ปฏิทิน
(4) มีมาตรการป้ องกันความเสียหายหรื อมีเครื่ องหมายแสดงตาแหน่งจัดเก็บให้เห็นชัดเจนใน
กรณี ที่เก็บสารเคมีอนั ตรายไว้ใต้ดิน
ข้อ 20 ให้นายจ้างดาเนินการเกี่ยวกับวัสดุห่อหุม้ สารเคมีอนั ตรายดังต่อไปนี้
(1) ใช้วสั ดุที่แข็งแรง ไม่ชารุ ด ผุ กร่ อน และสามารถเคลื่อนย้ายหรื อขนส่งได้ดว้ ยความ
ปลอดภัย
(2) ตรวจสอบ และบารุ งรักษาให้อยูใ่ นสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัยตลอดเวลา
(3) บรรจุสารเคมีอนั ตรายไม่เกินพิกดั ที่กาหนดไว้สาหรับภาชนะนั้น
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(4) มีมาตรการป้ องกันไม่ให้ยานพาหนะหรื อสิ่งอื่นใดชน
(5) ควบคุมดูแลมิให้เปิ ดทิ้งไว้เว้นแต่เพื่อการตรวจสอบหรื อใช้ประโยชน์
ข้อ 21 การบรรจุสารเคมีอนั ตรายที่มีคุณสมบัติไวไฟหรื อระเบิดได้ ต้องห่างจากแหล่งความ
ร้อนและแหล่งที่ก่อให้เกิดประกายไฟในระยะที่ปลอดภัย วัสดุห่อหุม้ สารเคมีอนั ตรายนั้นมีความร้อน
ต้องมีฉนวนหุม้ โดยรอบ ในกรณี ที่ไม่สามารถทาฉนวนหุม้ โดยรอบได้ ให้จดั ทาป้ ายเตือน
ข้อ 22 การถ่ายเทสารเคมีอนั ตรายไปยังภาชนะหรื อเครื่ องมืออื่น นายจ้างต้องติดชื่อสารเคมี
อันตรายและสัญลักษณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยบนภาชนะหรื อเครื่ องมือที่บรรจุใหม่ดว้ ย
ข้อ 23 นายจ้างวัสดุห่อหุม้ สารเคมีอนั ตรายที่ใช้แล้วซึ่งปนเปื้ อนและยังมิได้กาจัด ให้อยูใ่ นที่
ปลอดภัยและเหมาะสมกับชนิดของสารเคมีอนั ตราย
หมวดที่ 5 การขนถ่าย การเคลื่อนย้าย หรื อการขนส่ง
ข้อ 24 ให้นายจ้างปฏิบตั ิเกี่ยวกับการขนถ่าย เคลื่อนย้าย หรื อขนส่งสารเคมีอนั ตรายดังต่อไปนี้
(1) มีมาตรการป้ องกันการฟุ้ งกระจาย หก ล้น รั่ว ไหลของสารเคมีอนั ตราย
(2) ตรวจสอบความพร้อมของลูกจ้างที่ขบั ยานพาหนะ และยานพาหนะที่ใช้ในการขนถ่าย
เคลื่อนย้าย
(3) จัดให้มีคู่มือหรื อข้อปฏิบตั ิในการแก้ไขปัญหากรณี ฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัยเป็ นภาษาไทย
เก็บไว้ในยานพาหนะ พร้อมที่จะนาไปใช้ได้ทนั ที และจัดให้มีการฝึ กอบรมและฝึ กซ้อมวิธีการแก้ไข
ปัญหาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินแก่ลกู จ้างอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
(4) จัดให้มีเครื่ องดับเพลิงชนิดเคลื่อนย้ายได้ที่มีคุณสมบัติสามารถดับเพลิงจากสารเคมี
อันตรายตามความเหมาะสม และจัดให้มีหน้ากากป้ องกันสารเคมีอนั ตราย ติดไว้ในยานพาหนะที่
บรรทุกสารเคมีอนั ตราย
(5) วัสดุห่อหุม้ รวมกับน้ าหนักของสารเคมีอนั ตรายในอัตราสูงสุดไม่เกินน้ าหนักที่จะบรรทุก
ได้
(6) ห้ามบรรทุกสารเคมีอนั ตรายที่อาจเกิดปฏิกิริยาต่อกันไว้รวมกันในยานพาหนะ
ข้อ 25 ในการส่งสารเคมีอนั ตรายโดยใช้ท่อ ให้นายจ้างปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
(1) ใช้ท่อและข้อต่อที่แข็งแรง ไม่ชารุ ด ผุ กร่ อน หรื อรั่ว
(2) ตรวจสอบและบารุ งรักษาท่อและข้อต่อที่ใช้ในการส่งสารเคมีอนั ตรายให้อยูใ่ นสภาพ
สมบูรณ์
(3) ติดตั้งหรื อวางท่อในลักษณะที่มีการป้ องกันที่จะไม่ทาให้เกิดการชารุ ดเสียหายอันเนื่องจาก
การชน การทับ หรื อการกระแทก จากยานพาหนะหรื อสิ่งอื่นใด
(4) การวางท่อใต้ดินหรื อใต้น้ า ต้องใช้ท่อหรื อข้อต่อประเภทที่ทนทานต่อการกัดกร่ อน
(5) การส่งสารเคมีอนั ตรายต่างชนิดกัน ต้องใช้ท่อที่มีสีหรื อทาสีต่างกัน
หมวดที่ 6 การจัดการและการกาจัด
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ข้อ 26 ให้นายจ้างทาความสะอาดหรื อกาจัดสารเคมีอนั ตรายที่หก รั่วไหล หรื อไม่ใช้แล้วโดย
วิธีที่กาหนดในข้อมูลความปลอดภัยตามชนิดของสารเคมีอนั ตรายนั้น การกาจัดกากสารเคมีอนั ตราย
หรื อสารเคมีอนั ตรายที่เสื่อมสภาพ ด้วยวิธีการที่ปลอดภัยตามหลักวิชาการ และเป็ นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
ข้อ 27 ให้นายจ้างปฏิบตั ิต่อหีบห่อ ภาชนะบรรจุ หรื อวัสดุห่อหุม้ สารเคมีอนั ตรายที่ปนเปื้ อน
และไม่ตอ้ งการใช้แล้ว ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ใช้บรรจุสิ่งของอื่น
(2) เก็บรวบรวมในที่ที่ปลอดภัยนอกบริ เวณที่ลกู จ้างทางาน
(3) กาจัดโดยวิธีการที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับชนิดของสารเคมีอนั ตราย
หมวด 7 การควบคุมระดับความเข้มข้นของสารเคมีอนั ตราย
ข้อ 28 ให้นายจ้างจัดให้มีระบบป้ องกันและควบคุม เพื่อมิให้มีระดับความเข้มข้นของสารเคมี
อันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทางานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอนั ตรายเกินขีดจากัดความ
เข้มข้นของสารเคมีอนั ตรายตามที่อธิบดีประกาศกาหนด
ข้อ 29 ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอนั ตรายใน
บรรยากาศของสถานที่ทางานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอนั ตราย และส่งรายงานผลการตรวจวัด
ให้แก่อธิบดีหรื อผูซ้ ่ ึงอธิบดีมอบหมายภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ที่ทราบผลการตรวจวัด
ข้อ 30 ในกรณี ที่ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอนั ตรายในบรรยากาศของสถานที่ทางาน ให้
ลดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอนั ตรายมิให้เกินขีดจากัดดังกล่าว และต้องมีมาตรการป้ องกัน
อันตรายสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอนั ตรายมีระดับเกินขีดจากัด
หมวด 8 การดูแลสุขภาพอนามัย
ข้อ 31 ให้นายจ้างจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของลูกจ้างในกรณี ที่มีการใช้
สารเคมีอนั ตรายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกาหนด และจัดทารายงานการประเมินนั้น
ส่งให้แก่อธิบดีหรื อผูซ้ ่ ึงอธิบดีมอบหมายภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ที่ทราบผลการประเมิน
หมวด 9 การควบคุมและปฏิบตั ิการกรณี มีเหตุฉุกเฉิน
ข้อ 32 ให้นายจ้างที่มีสารเคมีอนั ตรายไว้ในครอบครองตามรายชื่อและปริ มาณที่อธิบดีประกาศ
กาหนด จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในการก่อให้เกิดอันตรายและจัดทารายงานการประเมินความ
เสี่ยงนั้นอย่างน้อยห้าปี ต่อหนึ่งครั้ง
ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสาคัญเกี่ยวกับสถานที่ครอบครอง รายชื่อ ปริ มาณ หรื อ
กระบวนการผลิตสารเคมีอนั ตราย ให้นายจ้างจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในการก่อให้เกิดอันตราย
และจัดทารายงานการประเมินความเสี่ยงเพิ่มเติมด้วย ให้ส่งรายงานดังกล่าวต่ออธิบดีหรื อผูซ้ ่ึงอธิบดี
มอบหมายภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ที่ทราบผลการประเมิน
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ข้อ 34 ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึ กอบรมลูกจ้างที่มีหน้าที่ควบคุมและระงับเหตุอนั ตรายตาม
หลักสูตรที่อธิบดีประกาศกาหนด และทาการฝึ กอบรมทบทวนอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
ข้อ 35 ในกรณี ที่สารเคมีอนั ตรายรั่วไหล ฟุ้ งกระจาย เกิดอัคคีภยั หรื อเกิดการระเบิด นายจ้าง
ต้องสัง่ ให้ลกู จ้างทุกคนที่ทางานในบริ เวณนั้น หรื อบริ เวณใกล้เคียงหยุดทางานทันที และออกไปให้พน้
รัศมีที่อาจได้รับอันตราย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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สรุปสาระสาคัญ
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
เรื่อง บัญชีรายชื่อสารเคมีอนั ตราย
วันที่ 20 ธันวาคม 2556

อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑ แห่งกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริ หาร จัดการ
และดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับสารเคมี
อันตราย
พ.ศ. ๒๕๕๖ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจึงออกประกาศไว้
ข้อ 2 บัญชีรายชื่อสารเคมีอนั ตรายให้เป็ นไปตามตารางท้ายประกาศนี้ รวมทั้งสารเคมีที่มีชื่ออื่น
แต่มีสูตรโครงสร้างทางเคมีอย่างเดียวกัน (Synonym)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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สรุปสาระสาคัญ
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
เรื่อง แบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอนั ตรายและรายละเอียดข้ อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอนั ตราย
วันที่ 20 ธันวาคม 2556
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๒ วรรคแรก แห่งกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริ หาร
จัดการและดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับ
สารเคมีอนั ตราย พ.ศ. ๒๕๕๖ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 2 แบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอนั ตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี
อันตราย (สอ. 1) ให้เป็ นไปตามแบบท้ายประกาศนี้
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

