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นโยบายตอ่ตา้นการทจุริตคอร์รับชั�นและสินบน 
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1. หลกัการ 

 บริษทั โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ตระหนักถึงความส าคญัของการด าเนินธรุกิจ
ให้เติบโตอย่างยัง่ยืนภายใต้ความรบัผิดชอบต่อสังคมและการต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชัน่และสินบน 
(Corporate Social Responsibilities and Anti-Corruption) โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความดแูลเอา
ใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดล้อมอย่างมีคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซ่ึงบริษทั
หวงัว่าการด าเนินธุรกิจภายใต้ความรบัผิดชอบต่อสงัคมจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมกบัการ
เจริญเติบโตของบริษทัควบคู่กนัไปด้วย ดงันัน้ การทุจริตการทุจริตคอรร์บัชัน่และติดสินบ นหรือการพยายาม
กระท าการดงักล่าวในการด าเนินธรุกิจของบริษทัถือเป็นการด าเนินงานของบริษทั และบริษทัไม่อาจยอมรบั
หรือยอมให้เกิดขึ้นได้ จึงได้มีการประกาศไว้อย่างชดัเจนในจรรยาบรรณ ส าหรบักรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงานของบริษัท และก าหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าท่ีความรบัผิดชอบ กระบวนการท างาน 
และสายการบงัคบับญัชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชดัเจน เพ่ือให้มีการถ่วงดลุอ านาจและมีความรดักมุใน
การตรวจสอบระหว่างกนัอย่างเหมาะสม นอกจากน้ี บริษทัยงัได้ก าหนดแนวทางการปฏิบติัให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหารและพนักงานของบริษทัอาทิ 

 โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบติัตามนโยบายฉบบัน้ี  โดยเฉพาะอย่างย่ิง ข้อ
ห้ามในเรือง 

1) การเรียกร้อง จดัหา หรือรบัสินบนเพ่ือประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของ
บริษัท หรือเพ่ือประโยชน์ของผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกบัตน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลในครอบครวั  
เพ่ือน คนไข้ ผู้รบับริการหรือผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในลกัษณะอ่ืนใด 

2) การเสนอ ให้ค ามัน่สญัญา หรือให้สินบนแก่คนไข้ ญาติ ผู้รบับริการ บริษทัคู่สญัญา คู่ค้า หรือ
เจ้าหน้าท่ีของรฐัไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมในนามหรือเพ่ือประโยชน์ของบริษทั และ   

3) การใช้อ านาจหน้าท่ีโดยทุจริต 

2. นิยาม  

 “การทุจริตคอรร์บัชัน่” หมายถึง การใช้อ านาจหรือหน้าท่ีโดยทุจริตเพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคล
อ่ืน รวมถึงการติดสินบน การกรรโชก การฉ้อโกง การหลอกลวง การสมรู้ร่วมคิด การสมยอมกนั การ
ยกัยอกเงิน การฟอกเงิน และการกระท าอ่ืน ๆ ท่ีมีลกัษณะคล้ายกนั 

 “สินบน” หมายถึง การกระท าในรปูแบบใด ๆ ท่ีเป็น การเสนอ การให้สญัญา การมอบให้ การยอมรบั
การเรียกร้องท่ีก่อให้เกิดผลประโยชน์ในรปูแบบต่างๆ ในลกัษณะท่ีเป็นการจงูใจให้มีการปฏิบติัใด ๆ 
ท่ีขดัต่อกฎหมายหรือขดัต่อหน้าท่ีความรบัผิดชอบ 
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 ผลประโยชน์ในรปูแบบต่าง ๆ ให้รวมถึงของขวญั บริการ เงินสด หรือรปูแบบอ่ืน ๆ ท่ีอาจให้โดยตรง 
หรือผ่านบคุคลอ่ืนหรือเพ่ือบคุคลอ่ืนด้วย 

 การจูงใจให้มีการปฏิบติัใด ๆ  ให้รวมถึงการกระท าต่อพนักงาน บริษัทคู่สญัญา บริษัทประกนั 
บริษทัคู่ค้า เจ้าหน้าท่ีของรฐั หรือเจ้าหน้าท่ีภาคเอกชนด้วย 

3. รปูแบบการทจุริตคอรร์บัชัน่และสินบน และนโยบายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

 รปูแบบการการทุจริตคอรร์บัชัน่และสินบนท่ีส าคญั มีดงัน้ี 

(1) การช่วยเหลือทางการเมือง 

          การช่วยเหลือทางการเมืองท่ีสอดคล้องตามท่ีกฎหมายก าหนดให้สามารถกระท าได้ ไม่ว่าจะเป็นการ
ช่วยเหลือด้านการเงิน หรือรูปแบบอ่ืน ทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง สนับสนุน
พรรคการเมือง นักการเมือง ผู้สมคัรรบัเลือกตัง้ หรือผู้มีบทบาททางการเมือง โดยต้องปฏิบติัอย่างโปร่งใสและ
มีการเปิดเผยอย่างเหมาะสม และได้รบัความเหน็ชอบในหลกัการจากคณะกรรมการบริษทั 

(2) การบริจาคเพ่ือการกศุล 

          การบริจาคเพ่ือการกศุลถือเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมองคก์รของบริษทั เพ่ือช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสใน
สงัคม เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภยัพิบติัทางธรรมชาติ หรือเพ่ือการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
อย่างถ้วนหน้าทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต ทัง้น้ี การบริจาคเพ่ือการกุศลดังกล่าวต้องได้ร ับอนุมัติตาม
กระบวนการท่ีบริษทัก าหนดและกระท าอย่างโปร่งใส รวมถึงมีการระบุช่ือผู้รบัซ่ึงเป็นองคก์รท่ีได้ขึ้นทะเบียน 
พร้อมกบัมีวตัถปุระสงคข์องการบริจาคอย่างชดัเจน  และจะต้องไม่มีการบริจาคใด ๆ ท่ีท าขึน้เพ่ือบงัหน้าหลบ
เล่ียงการการทุจริตคอรร์บัชัน่และสินบน 

(3) การให้เงินสนับสนุน 

         การให้เงินสนับสนุนโดยทัว่ไปแล้ว จะท าเพ่ือส่งเสริมภาพลกัษณ์หรือช่ือเสียงขององค์กร ซ่ึงปกติมกั
กระท าผ่านกิจกรรมต่าง ๆ การให้เงินสนับสนุนจะต้องเป็นไปตามเกณฑก์ารพิจาณาตดัสินใจท่ีโปร่งใส มีการ
ท าสญัญาหรือ  มีหลกัฐานการให้เงินอย่างถกูต้อง ซ่ึงต้องได้รบัอนุมติัตามกระบวนการท่ีบริษทัก าหนดและ
จะต้องไม่มีการให้เงินสนับสนุนใด ๆ ท่ีท าขึน้เพ่ือบงัหน้าหลบเล่ียงการการทุจริตคอรร์บัชัน่และสินบน 

(4) การจ่ายค่าอ านวยความสะดวก 

การจ่ายค่าอ านวยความสะดวกท่ีอาจน าไปสู่การการทุจริตคอรร์บัชัน่ ถือเป็นส่ิงต้องห้ามกระท า 
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 ค่าของขวญั ค่าบริการต้อนรบั และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
ค่าของขวญั ค่าบริการต้อนรบั และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ อาจน ามาซ่ึงความเส่ียงต่อการการทุจริตคอร์
รบัชัน่ ดงันัน้ จึงก าหนดให้มีการประกาศใช้ No Gift Policy เพ่ือให้มีแนวปฏิบติัส าหรบักรรมการ 
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนท่ีจะไม่รบัหรือให้ของขวญั หรือการบริการต้อนรบั ท่ีตระหนักได้
โดยทัว่ไปว่ามีการหวงัผลท่ีจะน าไปสู่การการทุจริตคอร์รบัชัน่ อย่างไรก็ดี หากการรบัหรือให้
ของขวญัหรือการบริการต้อนรบั โดยไม่ได้มีข้อผกูมดัหรือสร้างภาระให้เกิดความรู้สึกว่าต้องมีการ
ตอบแทนท่ีเป็นการการทุจริตคอรร์บัชัน่ และสอดคล้องตามธรรมเนียมประเพณีท่ีปฏิบติัเป็นปกติก็
เป็นส่ิงท่ีกระท าได้หากสอดคล้องตามเกณฑแ์ละจรรยาบรรณท่ีบริษทัก าหนด 

 การกรรโชก การฉ้อโกง การหลอกลวง  การสมรู้ร่วมคิด การสมยอมกนั การยกัยอกเงิน การฟอกเงิน 
และการกระท าอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะคล้ายกนั 

 การใช้อ านาจหน้าท่ีโดยทุจริต เพ่ือกระท าการ เช่น การกรรโชก การฉ้อโกง การหลอกลวง  การสมรู้
ร่วมคิด การสมยอมกนั การยกัยอกเงิน การลดค่าบริการ การไม่คิดค่าธรรมเนียม การจองห้องพกั 
และการกระท าอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะคล้ายกัน ถือเป็นการกระท าท่ีทุจริตต้องห้ามตามกฎหมาย  
ต้องห้ามกระท าอย่างชดัแจ้งตามนโยบายฉบบัน้ี  และถือว่าเป็นการฝ่าฝืนหน้าท่ีความรบัผิดชอบ
ตามท่ีได้รบัความไว้วางใจในฐานะเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษทั  โดยไม่ค านึงว่าจะมีเจตนา
ในการกระท าดงักล่าวหรือไม่ 

            รูปแบบการการทุจริตคอรร์บัชัน่และสินบนท่ีกล่าวมาข้างต้นยงัมิได้ครอบคลุมในทุกกรณี กรรมการ
และพนักงานจะต้องใช้ วิจารณญาณของตนเองในการพิจารณาเพ่ือมิให้การท าธรุกิจและธรุกรรมต่าง ๆ เข้า
ข่ายการการทุจริตคอรร์บัชัน่และสินบน 

4. มาตรการต่อต้านการทจุริตคอรร์บัชัน่และสินบน (“มาตรการ”) 

 บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะน ามาตรการท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือต่อต้านการทุจริตการทุจริตคอรร์บัชัน่และสินบน
ไปใช้ โดยมาตรการน้ีจะต้องได้รบัการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัและส่ือสารให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงานทุกคน ตลอดจนบคุคลภายนอกทราบอย่างสม า่เสมอ เพ่ือปลกูฝังวฒันธรรมไม่ยอมรบัการการทุจริต
คอรร์บัชัน่และสินบนโดยเดด็ขาด โดยมาตรการน้ีได้ระบุอย่างชดัเจนถึงค่านิยม นโยบายและขัน้ตอนการ
ปฏิบติังานท่ีน ามาใช้เพ่ือป้องกนัการการทุจริตคอรร์บัชัน่และสินบนท่ีอาจ เกิดขึ้นในการด าเนินงานทางธรุกิจ
และการท าธรุกรรมท่ีอยู่ในการควบคมุดแูลของบริษทั 
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 4.1  โครงสร้างองคก์รและความรบัผิดชอบ 

 บทบาทและความรบัผิดชอบในการด าเนินการตามมาตรการ เป็น ดงัน้ี 

(1) คณะกรรมการบริษทั 

อนุมติัและปฏิบติัตามนโยบายน้ี รวมถึงต้องก ากบัดแูลให้มีระบบการควบคมุภายในและบริหารความ
เส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกนักระบวนการทางธรุกิจของบริษทัจากการการทุจริตคอรร์บัชัน่และ
สินบน และจดัให้มีการประเมินความเส่ียงด้านการทุจริตคอรร์บัชัน่และสินบนโดยให้ถือเป็นส่วนหน่ึง
ของมาตรการท่ีต้องมีการติดตามดแูลเป็นระยะ ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ 

เป็นตวัแทนของคณะกรรมการบริษทั ท่ีต้องติดตามดแูลเพ่ือให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีป้องกนั
ความเส่ียงด้านการการทุจริตคอร์รบัชัน่และสินบนอย่างเพียงพอ และรายงานผลการปฏิบติัต่อ
คณะกรรมการบริษทัพร้อมข้อเสนอแนะเพ่ือปรบัปรุงนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์
รบัชัน่และสินบน 

(3) คณะผู้บริหาร 

ต้องมุ่งมัน่ในการด าเนินการและส่งเสริมการปฏิบติัตามนโยบายต่อต้านคอร์รปัชัน่และสินบนน้ี
รวมถึงพิจารณาทบทวนและน าเสนอการปรบัปรงุนโยบายน้ีต่อคณะกรรมการธนาคาร 

(4) หน่วยงานเลขานุการบริษทัและกฎหมาย 

 ต้องก ากบั ดูแลควบคุม และและด าเนินการให้มาตรการต่อต้านการทุจริตคอรร์บัชัน่และสินบนน้ี
 บรรลผุล รวมทัง้ทบทวนและปรบัปรงุนโยบายต่อต้านการทุจริตคอรร์บัชัน่และสินบนให้สอดคล้องกบั
 ข้อก าหนดของ กฎหมาย  สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และจดัให้มีแนวทางปฏิบติัเพ่ือให้ความรู้ความ
 เข้าใจต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ทุกระดบัอย่างเหมาะสม ตลอดจนผู้ท่ีเก่ียวข้องผลกัดนัให้มี
 การส่ือความเรื่องดงักล่าว 

(5) ตรวจสอบภายใน 

มีหน้าท่ีปลูกฝังวฒันธรรมในการต่อต้านการทุจริตคอรร์บัชัน่และสินบนขององคก์ร รายงานผลการ
ด าเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมกนัอย่างน้อย 2 ครัง้ต่อปี ซ่ึงให้รวมถึงการรายงานใน
เรื่อง Whistle Blower ด้วย และจดัให้มีการติดตามการปฏิบติัตามนโยบายและมาตรการฉบบัน้ี 
เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษทัมีระบบการควบคุม ภายในท่ีป้องกนัความเส่ียงด้านการการทุจริตคอรร์บัชัน่
และสินบน 
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(6) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดบั 

ปฏิบติัตามนโยบายฉบบัน้ี รวมถึงระเบียบปฏิบติัของบริษัท ข้อก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
ย่ิงกว่านัน้คณะกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูจะต้องปฏิบติัเป็นแบบอย่างแก่พนักงานในการต่อต้าน
การทุจริตคอรร์บัชัน่และสินบนตามนโยบายน้ีด้วย 

    4.2 ขอบเขตของนโยบาย 

 นโยบายฉบบัน้ี มีผลบงัคบัใช้กบับริษทัและกิจการของบริษทั รวมถึงกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
ทุกคน และธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบับริษัททัง้หมด โดยให้คณะกรรมการของโรงพยาบาลในแต่ละกิจการน าไป
พิจารณาอนุมติัและประกาศใช้ตามขัน้ตอนท่ีก าหนด นอกจากนัน้ให้น าไปใช้กบับริษทัคู่สญัญา คู่ค้า ผู้มีส่วน
ได้เสียใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินธรุกิจของบริษทัเท่าท่ีจะสามารถด าเนินการได้ตามความเหมาะสม 

    4.3 งานสนับสนุนและงานปฏิบติัการ 

 ความส าเรจ็ของการน ามาตรการต่อต้านการทุจริตคอรร์บัชัน่และสินบนน้ีมาปฏิบติัใช้จะขึ้นอยู่กบั
ทกัษะและความพร้อม ด้านบคุลากรของหน่วยงานสนับสนุนหลกัในด้านการเงิน  กฎหมาย  ตรวจสอบภายใน 
และด้านบริหารความเส่ียง โดยมาตรการน้ีมุ่งเน้นงานท่ีมีความเส่ียงสงูในเรื่องการจดัซ้ือจดัจ้าง  การท าตลาด  
และการรกัษาพยาบาล รวมถึงการบริหารความสมัพนัธก์บัลกูค้า  

  ดงันัน้ พนักงานด้านการเงิน กฎหมาย ตรวจสอบภายในและด้านบริหารความเส่ียงจะต้องร่วมกนั
จดัท ากระบวนการคดัเลือก และว่าจ้างท่ีมีความโปร่งใส และเป็นธรรม ส าหรบัหน่วยงานด้านตรวจสอบและ
ก ากบันัน้  จะต้องจดัให้มีการตรวจสอบงานท่ีส าคญัตามระยะเวลาท่ีบริษทัก าหนด ในการปฏิบติังานท่ีส าคญั
ของหน่วยงานขายและการตลาดในส่วนท่ีมีความเส่ียงสูงต่อการการทุจริตคอร์รบัชัน่และสินบน และให้
ค าแนะน าเพ่ือการปรบัปรงุกระบวนการปฏิบติังานในเรื่องดงักล่าวตามความจ าเป็น 

    4.4     ทรพัยากรบคุคล 

 การสนับสนุนและการมีพนัธกิจร่วมกนัของทัง้กรรมการและพนักงานบริษทัทุกคนถือเป็นส่วนส าคญั
ท่ีจะน าไปสู่ความส าเรจ็ของมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รบัชัน่และสินบนผ่านการบริหารจดัการด้าน
ทรพัยากรบุคคล ทัง้ด้านการสรรหาการส่ือความ การประเมินผลการปฏิบติังาน จดัสรรค่าตอบแทน  การยก
ย่องชมเชยและการเล่ือนชัน้เล่ือนต าแหน่ง 

 พนักงานจะไม่ถกูลงโทษหรือได้รบัผลกระทบใด ๆ จากการปฏิเสธสินบนหรือต่อต้านการใช้อ านาจ
หน้าท่ีโดยทุจริต แม้ว่าการปฏิเสธดงักล่าวจะท าให้มีผลกระทบต่อการด าเนินธรุกิจของบริษทั  กรรมการและ
พนักงานทุกคนจะได้รบัรู้ถึงกรณีการฝ่าฝืนนโยบายน้ีจะส่งผลให้ถกูลงโทษ  รวมทัง้อาจถกูเลิกจ้าง โดยไม่
ค านึงถึงว่า บริษทัอาจจะได้รบัผลประโยชน์ใด ๆ จากสินบนหรือการใช้อ านาจหน้าท่ีโดยทุจริตดงักล่าวกต็าม 
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    4.5 การสร้างความตระหนัก 

 กรรมการและพนักงานทุกคนจะต้องรบัทราบเก่ียวกบัมาตรการน้ี  เพ่ือให้มีการพฒันาปลกูฝังค่านิยม
ไม่ยอมรบัการการทุจริตคอร์รบัชัน่และสินบนโดยเด็ดขาด ซ่ึงถือเป็นหลกัส าคญัน าไปสู่ความส าเรจ็ของ
มาตรการท่ีจะต่อต้านการทุจริตคอรร์บัชัน่และสินบนทุกรปูแบบ นอกจากน้ีฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์หน่วยงาน
เลขานุการบริษทัและกฎหมาย และด้านตรวจสอบภายใน จะต้องจดัให้มีช่องทางให้กรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงานท่ีจะขอค าปรึกษาแนะน าโดยถือเป็นความลบั ในเรื่องท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัตามนโยบายฉบบัน้ี โดย
ปราศจากความเส่ียงของการถกูตอบโต้ ทัง้น้ี ให้รวมถึงการใช้ช่องทาง “Whistle Blower”   ท่ีจะแจ้งให้บริษทั
ทราบถึงการฝ่าฝืนหรือเบาะแสการฝ่าฝืนนโยบายน้ีด้วย และบริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้
ร้องเรียนท่ีแจ้งเรื่องการทุจริตคอรร์ปัชัน่ รวมทัง้บุคคลท่ีให้ความร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการ
สอบสวนการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

 4.6 การส่ือสาร 

 การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพเป็นส่ิงส าคญัส่วนหน่ึงของมาตรการน้ี กรรมการและพนักงานทุกคนจะได้
รบัรู้ถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอรร์บัชัน่และสินบนผ่านช่องทางส่ือสารต่าง ๆ ภายในบริษทั ทัง้หลกัการ
และมาตรการท่ีต้องปฏิบติัตาม รวมถึงผลของการฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตาม นอกจากน้ี นโยบายน้ีจะต้องเปิดเผยต่อ
พนัธมิตรทางธรุกิจ และบคุคลอ่ืน ๆ ท่ีมีหรืออาจมีการท าธรุกรรมทางธรุกิจกบับริษทัด้วย 

 4.7 การควบคมุภายในและการเกบ็รกัษาข้อมลู 

 การบริหารจดัการของบริษัทจะต้องมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม เพ่ือให้แน่ใจว่าได้มีการ
ปฏิบติั ตามนโยบายน้ี โดยต้องจดัให้มีการถ่วงดลุกนัในการจดัโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าท่ี และมี
ข้อมูล ทางบญัชีท่ีสามารถตรวจสอบได้  ทัง้น้ี ระบบการควบคุมภายในน้ีอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
คณะกรรมการ ตรวจสอบและให้มีการประเมินผลเป็นระยะๆ โดยผู้ตรวจสอบทัง้ภายในและภายนอก 

      4.8 บทลงโทษ 

 การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามนโยบายน้ี ไม่ว่าจะโดยกรรมการหรือพนักงานคนใด จะมีการตรวจสอบ
ตามกระบวนการทางวินัยของบริษทั และอาจมีการตกัเตือน  ลงโทษหรือเลิกจ้าง นอกจากนัน้ยงัอาจมีการ
ด าเนินคดีทัง้ทางแพ่งและอาญาหากพบว่าเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัโดยเจตนา 

5. การปรบัปรงุนโยบาย 

 นโยบายน้ีจะได้รบัการทบทวนและปรบัปรงุเป็นประจ าหากมีการเปล่ียนแปลงท่ีมีนัยส าคญั หรืออย่าง
น้อยทกุปี 


