
                                                                                                                                                                                                                               
 

นโยบายและระเบียบการ 

 

นโยบายและระเบียบการโปรแกรมสง่ตอ่เน่ือง (ARO) จะมีผลบงัคบัตัง้แตเ่ดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยนโยบายและระเบียบการใช้เฉพาะโปรแกรมสง่ตอ่เน่ือง 

(ARO) เทา่นัน้ จะไมป่ะปนและไมแ่ทนท่ีหรือเพิ่มเตมิหรือขยายนโยบายและระเบียบการ น ูสกิน แตอ่ยา่งใด 

 

นิยาม 

ค าจ ากดัความหรือข้อความท่ีให้นิยามไว้ในข้อตกลงวา่ด้วยการเป็นน ูสกิน แบรนด์ แอฟฟิลิเอต (NU SKIN Brand Affiliate Agreement) จะมีความหมายเชน่เดียวกนั 

เม่ือน ามาใช้ในข้อตกลงนี ้เว้นแตจ่ะระบไุว้เป็นประการอ่ืน 

 

โปรแกรมส่งต่อเน่ือง (ARO) 

เป็นโปรแกรมท่ีให้ แบรนด์ แอฟฟิลิเอต (Brand Affiliate) ได้รับผลิตภณัฑ์ท่ีระบไุว้เป็นรายเดือนโดยอตัโนมตั ิและช าระเงินจะท าโดยการเรียกเก็บผา่นบญัชีธนาคาร 

หรือ บตัรเครดติท่ีจดัท าขึน้ 

 

กจิกรรมการจ าหน่ายมิใช่ส่วนบุคคล 

การจดัการขายปลีกและจดัหากิจกรรมสง่เสริมการขายของ แบรนด์ แอฟฟิลิเอต (Brand Affiliate) ท่ีมิใชก่ารติดตอ่สว่นบคุคลกบัผู้มุง่หวงัหรือลกูค้าปลีกในการ

แนะน าผลิตภณัฑ์และการให้บริการ 

 

การตดิต่อส่วนบุคคล 

การติดตอ่กบัแตล่ะบคุคล ซึง่ให้หมายรวมถึงผู้มุง่หวงัและลกูค้าปลีก ในการแนะน าผลิตภณัฑ์ และการอธิบายโปรแกรมสง่ตอ่เน่ือง 

 

โปรแกรม 

หมายถึง โปรแกรมสง่ตอ่เน่ือง 

 

ความรับผิดชอบในการเข้าร่วมโปรแกรม 

ก. ถ้า แบรนด์ แอฟฟิลิเอต (Brand Affiliate) สัง่ซือ้ผลิตภณัฑ์ท่ีจ าหนา่ยอยู่โดยผา่นโปรแกรมสง่ตอ่เน่ือง แบรนด์ แอฟฟิลิเอต สามารถให้บริการลกูค้าใน

ประเทศไทยเทา่นัน้ 

ข. ถ้า แบรนด์ แอฟฟิลิเอต (Brand Affiliate) ใช้โปรแกรมสง่ตอ่เน่ือง เพ่ือด าเนินการจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์ท่ีมีจ าหนา่ยอยู ่แบรนด์ แอฟฟิลิเอต แตล่ะทา่นจะต้อง

มีหน้าท่ีจดัเตรียมบริการอย่างตอ่เน่ืองให้แก่ผู้มุง่หวงั และลกูค้าปลีก ความรับผิดชอบของแบรนด์ แอฟฟิลิเอต (Brand Affiliate) แตล่ะทา่นคือ 

1. อ านวยความพงึพอใจและใสใ่จกบัลกูค้า 

2. จดัการอบรมเร่ืองผลิตภณัฑ์ และ 

3. ชว่ยเหลือลกูค้าในการแลกเปล่ียน และ/หรือผลิตภณัฑ์แก่น ูสกิน 



                                                                                                                                                                                                                               
 

นโยบายแลกเปลี่ยน และรับคืนผลิตภัณฑ์ 

ค. ถ้า แบรนด์ แอฟฟิลิเอต (Brand Affiliate) จ าหนา่ยผลิตภณัฑ์ท่ีมีจ าหนา่ยอยูผ่่านโปรแกรมสง่ตอ่เน่ือง แบรนด์ แอฟฟิลิเอต (Brand Affiliate) ต้องอธิบาย

นโยบายการแลกเปล่ียนและรับคืนผลิตภณัฑ์ให้แก่ลกูค้าปลีก แบรนด์ แอฟฟิลิเอต (Brand Affiliate) จะต้องชว่ยเหลือลกูค้าปลีกในการแลกเปล่ียนและ

สง่คืนผลิตภณัฑ์ท่ีซือ้ภายใต้นโยบายการแลกเปล่ียนและรับคืนผลิตภณัฑ์ 

ง. นอกจากกฎหมายท่ีใช้บงัคบัได้จะก า หนดไว้เป็นอย่างอ่ืน บริษัทจะคืนเงินจ านวนร้อยละเก้าสิบ (90%) ของราคา โดยบริษัทจะหกัเงินจ านวนร้อยละสิบ 

(10%) ของราคาเพ่ือเป็นคา่ด าเนินการตามนโยบายดงักลา่ว และหกัเงินโบนสัท่ีเก่ียวข้องและภาษีมลูคา่เพิ่มท่ีช า ระลว่งหน้า ส า หรับผลิตภณัฑ์ท่ียงัไมไ่ด้

เปิดและจ าหนา่ยตอ่ได้และ อปุกรณ์สง่เสริมการขายท่ีผลิตและจ าหนา่ยโดยบริษัท ซึง่ได้น ามาคืนภายใน (ก) สิบสอง (12) เดือนนบัจากวนัท่ีสัง่ซือ้ ส าหรับ

ผลิตภณัฑ์นสูกิน และ ฟาร์มาเน็กซ์หรือ (ข) 30วนั ส าหรับอปุกรณ์สง่เสริมการขายนบัจากวนัสัง่ซือ้สินค้า 

จ. ถ้า แบรนด์ แอฟฟิลิเอต (Brand Affiliate) น าเสนอผลิตภณัฑ์ท่ียงัไมไ่ด้รับการอนมุตั ิหรือท าให้เกิดความเข้าใจผิดในผลิตภณัฑ์ท่ีขาย น ูสกิน สงวนสิทธ์ิท่ี

จะหกัคืนโบนสัท่ีจ่ายให้กบั แบรนด์ แอฟฟิลิเอต (Brand Affiliate) ในผลิตภณัฑ์นัน้ ๆ หรือด าเนินการใด ๆ เท่าท่ีเห็นจ าเป็น 

  

การยกเลิกและการระงับการมีส่วนเข้าร่วมโปรแกรม 

ฉ. น ูสกิน อาจใช้ดลุยพินิจ สงวนสิทธ์ิท่ีจะระงบัหรือยกเลิกการเข้าร่วมโปรแกรมของ แบรนด์ แอฟฟิลิเอต (Brand Affiliate) เพราะเหตดุงัตอ่ไปนี ้

1.) ใช้บตัรเครดติโดยไมมี่อ านาจ และไมไ่ด้รับความเห็นชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อน 

2.) ไมป่ฏิบตัติามนโยบายแลกเปล่ียนของ น ูสกิน 

3.) แบรนด์ แอฟฟิลิเอต (Brand Affiliate) ท่ีไมมี่ความรับผิดชอบตามท่ีก าหนดไว้ในโปรแกรมสง่ตอ่เน่ือง 

4.) แบรนด์ แอฟฟิลิเอต (Brand Affiliate) ใช้โปรแกรมไปในทางท่ีไมถ่กูต้อง 

5.) ถกูยกเลิกการเป็น แบรนด์ แอฟฟิลิเอต (Brand Affiliate) ผลิตภณัฑ์ น ูสกิน 

6.) ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือระเบียบการข้อบงัคบัใด ๆ 

7.) ฝ่าฝืนข้อก าหนดของนโยบายและระเบียบการของโปรแกรมสง่ตอ่เน่ือง ข้อตกลงผู้จ าหนา่ย (Brand Affiliate Agreement) ในการแบรนด์ แอฟฟิลิ

เอต (Brand Affiliate) ของ น ูสกิน หรือข้อตกลงอ่ืนใดระหวา่ง น ูสกิน และ/หรือ น ูสกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั และ แบรนด์ แอฟฟิลิ

เอต (Brand Affiliate)  

ช. น ูสกิน อาจใช้ดลุยพินิจระงบัการเป็นผู้ มีส่วนเข้าร่วมโปรแกรมนีช้ัว่คราว โดยยงัคงรักษายอดจ าหนา่ยไว้โดยไม่ยกเลิกการเป็นแบรนด์ แอฟฟิลิเอต (Brand 

Affiliate) เม่ือมีเหตกุารณ์ดงัท่ีมีการระบไุว้ในข้อ ฉ. ข้างต้นเกิดขึน้ หรือสงสยัวา่จะเกิดขึน้ ถ้าหลงัจาก น ูสกิน ตรวจสอบแล้วปรากฎวา่ไมมี่การฝ่าฝืนใดๆ แบ

รนด์ แอฟฟิลิเอต (Brand Affiliate) ก็จะกลบัคืนสูโ่ปรแกรม และมีสิทธ์ิได้รับโบนสัและการบนัทกึยอดจ าหนา่ยท่ีรักษาไว้กลบัดงัเดมิ ไมเ่ชน่นัน้ น ูสกิน อาจ

ใช้สิทธ์ิระงบัหรือยกเลิกการเข้าร่วมจ าหน่ายโปรแกรมโบนสั และ/หรือการบนัทึกยอดจ าหนา่ย หรือยกเลิกการเป็น แบรนด์ แอฟฟิลิเอต (Brand Affiliate) 

 

วิธีการสมัครและข้อตกลง 

ซ. แบรนด์ แอฟฟิลิเอต (Brand Affiliate) ท่ีประสงค์จะเข้าร่วมโปรแกรมสง่ตอ่เน่ือง ต้องกรอกข้อมลูในข้อตกลงโปรแกรมสง่ตอ่เน่ือง พร้อมด้วยแบบฟอร์ม

เอกสารอ่ืนท่ีจ าเป็น แล้วย่ืนให้กบั น ูสกิน 

ฌ. เม่ือข้อตกลงเป็นท่ียอมรับแล้ว จะมีผลตอ่เน่ืองจนกวา่แบรนด์ แอฟฟิลิเอต (Brand Affiliate) จะท าการยกเลิกเป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 

วนั ก่อนวนัท่ีประสงค์จะท าการยกเลิกหรือแก้ไขข้อตกลง 



                                                                                                                                                                                                                               
 

ญ. แบรนด์ แอฟฟิลิเอต (Brand Affiliate) เข้าใจวา่ น ูสกิน จะหกัเงินอตัโนมตัจิากบญัชีธนาคาร หรือ จากการเรียกเก็บเงินผา่นบตัรเครดติท่ีระบตุามวนัท่ี

ก าหนดในใบสมคัรการช าระคา่ผลิตภณัฑ์และหนีเ้ป็นความรับผิดชอบของแบรนด์ แอฟฟิลิเอต (Brand Affiliate) 

ฎ.  การแลกเปล่ียนจะด าเนินการตาม “นโยบายและระเบียบการของ น ูสกิน” 

ฏ. ถ้า แบรนด์ แอฟฟิลิเอต (Brand Affiliate) ฝ่าฝืนข้อตกลงจะมีผลให้ยกเลิกหรือระงบัข้อตกลงการสัง่ซือ้สินค้าในโปรแกรมสง่ตอ่เน่ือง 

 

หวัข้อตกลง 

ฐ. หวัข้อท่ีใช้ในนโยบายและระเบียบการนีใ้ช้เฉพาะเพื่อการอ้างอิงเทา่นัน้ จะไมถื่อเป็นการอธิบาย ขยาย ตอ่เตมิ หรือจ ากดั หรือขยายความหมาย หรือ

ตีความข้อก าหนดใด ๆ 

กฎท่ีใช้บงัคบั 

ธ. ข้อตกลงนีใ้ช้กฎหมายของประเทศไทยบงัคบัและทัง้สองฝ่ายยอมรับเขตอ านาจศาลของศาลกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

 

การสละสิทธ์ิ 

น. การท่ี น ูสกิน (ประเทศไทย) หรือ บริษัทในเครือ (หมายรวมถึง น ูสกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส อิงค์) อาจด าเนินการสละสิทธ์ิใด ๆ ท่ี แบรนด์ แอฟฟิลิเอต (Brand 

Affiliate) ละเมิดข้อก าหนดใด ๆ ของโปรแกรมสง่ตอ่เน่ือง โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า ทัง้นีก้ารด าเนินการจะเป็นไปภายใต้ข้อตกลงในโปรแกรมสง่

ตอ่เน่ือง และการสละสิทธ์ิดงักลา่วข้างต้นนีจ้ะไมร่วมถึงการสละสิทธ์ิภายใต้ข้อตกลงอ่ืนๆ ท่ีท าขึน้ระหวา่งบริษัทฯ และ แบรนด์ แอฟฟิลิเอต (Brand 

Affiliate) 

บ. ถ้าข้อก าหนดใดของข้อตกลงโปรแกรมสง่ตอ่เน่ือง ไมส่ามารถใช้บงัคบัได้ด้วยเหตผุลใด ๆ ให้ถือวา่ข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องกนัสามารถน ามาใช้เท่าท่ีจ าเป็น 

หรือถ้าข้อหนึง่ข้อใดไมส่ามารถใช้บงัคบัได้ ก็จะไมเ่ป็นเหตใุห้ข้อก าหนดอ่ืนใดในข้อตกลงไมมี่ผลบงัคบัด้วย 

 

ข้อตกลงโปรแกรมส่งต่อเน่ือง 

โปรแกรมสง่ตอ่เน่ือง เป็นข้อตกลงให้เลือกอีกอย่างหนึง่ โดยท่ีแบรนด์ แอฟฟิลิเอต (Brand Affiliate) อาจสมคัรเข้าร่วมโปรแกรมสง่ตอ่เน่ือง ซึง่เป็นการสัง่ซือ้

ผลิตภณัฑ์อย่างตอ่เน่ือง โดยช าระด้วยการหกัเงินจากบญัชีธนาคาร หรือเรียกเก็บเงินผ่านบตัรเครดิตโดยการลงนามในข้อตกลงนี ้แบรนด์ แอฟฟิลิเอต (Brand 

Affiliate) ท่ีประสงค์เข้าร่วมโปรแกรมตกลงในข้อก าหนดและเง่ือนไขต้อไปนี ้

1. ข้าพเจ้าจะระบปุริมาณของผลิตภณัฑ์ท่ีข้าพเจ้าประสงค์จะได้รับเป็นรายเดือนลงในแบบฟอร์มใบสมคัรท่ีแนบ ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของข้อตกลงนี  ้

2. ข้าพเจ้ายอมรับวา่ ข้าพเจ้าจะรับผลิตภณัฑ์อยา่งตอ่เน่ืองจนครบก าหนดทกุๆ 6 เดือน โดยไมคื่นผลิตภณัฑ์ (ยกเว้นผลิตภณัฑ์ท่ีช ารุดเสียหายจากผู้ผลิต)  

3. ข้าพเจ้าจะจดัสง่หนงัสือยินยอมให้หกัเงินจากบญัชีธนาคาร หรือ ช าระผา่นบตัรเครดิตของข้าพเจ้าให้แก่ น ูสกิน พร้อมทัง้กรอกข้อมลูในแบบฟอร์มใบสมคัร 

เลขท่ีบญัชี ช่ือบญัชี หรือหมายเลขบตัรเครดิตพร้อมลายมือช่ือเจ้าของบญัชี หรือ บตัรเครดิต โดยข้าพเจ้าจะช าระราคาคา่ผลิตภณัฑ์และยอมผกูพนัตนท่ี

สัง่ซือ้ทางโปรแกรมด้วยการหกับญัชีธนาคา หรือช าระผา่นบตัรเครดติท่ีระบไุว้ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมม่ารับสินค้าตามท่ีระบใุนสญัญา และบริษัทฯ ได้ท าการ

จดัสง่สินค้าอตัโนมตัใิห้แก่ข้าพเจ้า 

4. ข้าพเจ้าเข้าใจและตกลงวา่ผลิตภณัฑ์ท่ีเลือกไว้ในใบสมคัรจะได้รับการจดัสง่ไปยงัท่ีอยู่ท่ีข้าพเจ้าระบไุว้ทุก ๆ เดือน รวมถึงวิธีการช าระเงินตามท่ีได้เลือกไว้

จะไมมี่การเปล่ียนแปลง นอกจากวา่ข้าพเจ้าจะแจ้งการเปล่ียนแปลงให้บริษัทฯทราบเป็ฯลายลกัษณ์อกัษร โดยบริษัทจะด าเนินการเปล่ียนแปลงตามท่ีระบุ

ไว้ในหนงัสือแจ้งภายใน 30 วนัหลงัจากวนัท่ีได้รับหนงัสือดงักลา่ว 



                                                                                                                                                                                                                               
 

5. ข้าพเจ้าเข้าใจวา่ บริษัทฯ อาจยกเลิกการจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์ท่ีข้าพเจ้าสัง่ซือ้ตามโปรแกรมนี ้โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบเป็นลายลกัษณ์อักษร และ

บริษัทฯ จะไมเ่รียกช าระคา่ผลิตภณัฑ์ส าหรับผลิตภณัฑ์ท่ีไมไ่ด้จดัสง่ 

6. ข้าพเจ้าเข้าใจวา่ราคาของผลิตภณัฑ์ท่ีข้าพเจ้าระบใุนใบสมคัรอาจมีการปรับราคาขึน้เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงสตูร การพฒันา หรือเหตอ่ืุนๆเม่ือมีการ

เปล่ียนแปลงราคา บริษัทฯ จะแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบถึงราคาท่ีเปล่ียนแปลง ถ้าข้าพเจ้าไมส่ัง่การให้ด าเนินการเป็นประการอ่ืน บริษัทฯ จะสง่ผลิตภณัฑ์ท่ีระบุ

ไว้ในใบสมคัรให้ข้าพเจ้าตอ่ไปในราคาท่ีปรับขึน้ ข้าพเจ้าเข้าใจวา่ข้าพเจ้าจะได้รับคา่ผลิตภณัฑ์คืน 100% ตามราคาปรับขึน้ หากข้าพเจ้าแจ้งให้บริษัทฯ 

ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายใน 30 วนัปฏิทินนบัจากวนัท่ีราคาปรับขึน้ 

7. ส าหรับการช าระผา่นบตัรเครดติในกรณีท่ีสินค้าถกูจดัสง่อตัโนมตัใิห้แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเข้าใจวา่หากมีปัญหาใด ๆ เกิดขึน้ในการเรียกเก็บเงินคา่ผลิตภณัฑ์ 

ข้าพเจ้าจะเป็นผู้ รับผิดชอบแตเ่พียงผู้ เดียว 

8. ข้าพเจ้ามอบอ านาจให้บริษัทฯ จดัท ารายการหกับญัชีธนาคาร หรือ หกับตัรเครดิตโดยอตัโนมตัิตามท่ีระบใุนแบบใบสมคัร เพ่ือช าระคา่ผลิตภณัฑ์ท่ีสัง่ซือ้

เป็นรายเดือนโดยอตัโนมตั ิบริษัทฯ จะไมต่ดัเงินอ่ืนๆเพิ่มนอกจากท่ีได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้า 

9. ข้าพเจ้าเข้าใจและตกลงวา่ ข้อตกลงในการยกเลิกโปรแกรมสง่ตอ่เน่ือง จะถกูยกเลิกทนัทีโดยทีมิต้องบอกกล่าว หากบญัชีธนาคารหรือบตัรเครดิตท่ีจะหกั

เงินคา่ผลิตภณัฑ์ท่ีมียอดเงินคงเหลือไมเ่พียงพอถกูระงบัหรือยกเลิก 

10. ข้าพเจ้าเข้าใจและตกลงวา่ ข้อตกลงนีอ้าจถกูระงบัโดยไม่ต้องบอกกลา่ว ถ้าข้าพเจ้าฝ่าฝืนข้อก าหนดและเง่ือนไขใด ๆ ของข้อตกลง ถ้าข้อตกลงโปรแกรมนี ้

ถกูยกเลิกโดยเหตใุดๆ ข้าพเจ้าอาจจะสัง่ซือ้ผลิตภณัฑ์เป็นรายเดือนใหม่กบับริษัทฯ โดยย่ืนแบบฟอร์มใบสมคัรใหม่ 

11. ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับข้อก าหนดและเง่ือนไขในข้อตกลงของ น ูสกิน กบั น ูสกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส อิงค์ วา่ด้วยข้อตกลงการเป็น แบรนด์ แอฟฟิลิเอต 

(Brand Affiliate Agreement) และยอมรับการในการสัง่ซือ้ผลิตภณัฑ์ กบั น ูสกิน ในประเทศไทย และ บริษัท น ูสกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 

ตามนโยบายและระเบียบการของ น ูสกิน (เรียกรวมกนัว่า “เอกสารสญัญา น ูสกิน”) ซึง่มีผลบงัคบัใช้ควบคูก่บัข้อตกลงโปรแกรมสง่ตอ่เน่ือง 

12. ข้าพเจ้าเข้าใจและตกลงวา่ข้อตกลงในโปรแกรมสง่ตอ่เน่ือง อาจถกูบริษัทฯ ยกเลิกหรือระงบั ถ้าข้าพเจ้าฝ่าฝืนข้อก าหนดใดๆ ในเอกสารสญัญา น ูสกิน 

13. ข้าพเจ้าเข้าใจวา่ข้อก าหนดและเง่ือนไขใด ๆ ท่ีก าหนดไว้ในข้อตกลงโปรแกรมสง่ตอ่เน่ืองจะไมแ่ทนท่ี หรือเปล่ียนแปลงข้อก าหนดและเง่ือนไขในข้อตกลงวา่

ด้วยการเป็น แบรนด์ แอฟฟิลิเอต (Brand Affiliate) ผลิตภณัฑ์ น ูสกิน กบั น ูสกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส อิงค์ และข้อตกลงวา่ด้วยการเป็น แบรนด์ แอฟฟิลิเอต 

(Brand Affiliate Agreement) น ูสกิน ในประเทศไทย กบั บริษัท น ูสกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 

14. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งเปล่ียนข้อความในแบบฟอร์มใบสมคัรหลงัจากท่ีทา่นลงนามในข้อตกลงนี ้และข้าพเจ้ายอมรับในข้อตกลงท่ีทางบริษัทได้

ระบไุว้นี ้

15. การบอกเลิกข้อตกลงโปรแกรมสง่ตอ่เน่ือง จะต้องท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยสง่ไปยังสถานท่ีตัง้ของบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือโทรสาร สว่น

การบอกกล่าวโดย บริษัทฯ ให้แก่ แบรนด์ แอฟฟิลิเอต (Brand Affiliate) อาจสง่ทางไปรษณีย์ หรือโทรสาร หรือชอ่งทางการส่ือสารใด ๆ ระหว่างบริษัทกบั 

แบรนด์ แอฟฟิลิเอต (Brand Affiliate) 

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงแก้ไขรายละเอียดตา่ง ๆ ในข้อตกลงนีโ้ดยการแจ้งให้ แบรนด์ แอฟฟิลิเอต (Brand Affiliate) ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร

ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั 

 


