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คําประกาศเรื่องความสอดคลอง
NOKIA CORPORATION ขอประกาศในท่ีน้ีวา 
ผลิตภัณฑ BH-216 น้ีสอดคลองกับ
ขอกําหนดท่ีจําเปนและเงื่อนไขอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวของของ 1999/5/EC คุณสามารถ
คัดลอกสําเนาของประกาศเร่ืองความ
สอดคลองไดท่ี http://www.nokia.com/
phones/declaration_of_conformity/

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์
Nokia, Nokia Connecting People และโลโก
อุปกรณเสริมของแทจาก Nokia เปน
เคร่ืองหมายการคา หรือเคร่ืองหมายการคา
จดทะเบียนของ Nokia Corporation 
Nokia tune เปนเคร่ืองหมายการคาดานเสยีง
ของบริษัท Nokia Corporation ผลิตภัณฑอืน่
หรือช่ือบริษัทอื่นท่ีกลาวถึงในที่น้ีอาจเปน
เคร่ืองหมายการคาหรือช่ือการคาของผูเปน
เจาของอื่นๆ ตามลําดับ
หามทําซํ้า สงตอ จําหนาย หรือจัดเก็บเน้ือหา
สวนหน่ึงสวนใดหรือท้ังหมดของเอกสาร

ฉบับน้ี โดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณ
อกัษรจาก Nokia

Bluetooth เปนเคร่ืองหมายการคา
จดทะเบียนของบริษทั Bluetooth SIG, Inc.
Nokia ดําเนินนโยบายในการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง Nokia จึงขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงสวนหน่ึงสวนใด
ของผลติภัณฑท่ีอธบิายไวในเอกสารฉบับน้ี
โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
ตามขอบขายสูงสุดท่ีอนุญาตโดยกฎหมายที่
นํามาใช ไมวาจะอยูภายใตสถานการณใด 
Nokia หรือผูใหอนุญาตรายใดของ Nokia 
จะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของขอมูล
หรือรายได หรือความเสียหายพิเศษโดย
อบัุตกิารณ อันเปนผลสืบเน่ืองหรือความ
เสียหายทางออมไมวาจะดวยสาเหตใุด
เน้ือหาในเอกสารน้ีใหขอมูล “ตามสภาพ
ท่ีเปน” โดยไมมีการรับประกันใดๆ ไมวาจะ
โดยตรงหรือโดยนัย และมิไดจํากัดอยูท่ี
การรับประกันความสามารถในการทํางาน
ของผลติภัณฑท่ีจําหนาย หรือความ
เหมาะสมในการใชงานตามวตัถุประสงค 
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ตลอดจนความถกูตอง ความเช่ือถอืไดหรือ
ขอมูลในเอกสารน้ี นอกเหนือจากขอบเขต
ท่ีกฎหมายระบุไวเทาน้ัน โนเกียสงวนสิทธิ์
ท่ีจะแกไขปรับปรุงหรือเพิกถอนเอกสารน้ี
เม่ือไรก็ไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
ผลติภัณฑท่ีวางจําหนายอาจแตกตางกันไป
ตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบรายละเอียดจาก
ตวัแทนจําหนายของ Nokia

การควบคุมการสงออก
เคร่ืองรุนน้ีประกอบดวยสนิคา เทคโนโลยี 
หรือซอฟตแวรซ่ึงอยูภายใตบังคับของ
กฎหมายและขอบังคบัดานการสงออกของ
สหรัฐอเมริกาและประเทศอืน่ๆ หามกระทํา
การใดๆ ท่ีขัดแยงตอกฎหมาย

บทนํา
ดวยชุดหูฟง Nokia Bluetooth BH-216 
คุณสามารถโทรออกและรับสายผาน
ระบบแฮนดฟรีโดยใชโทรศัพทมือถือ
ที่ใชงานรวมกันไดของคุณ
โปรดอานคูมือผูใชนี้โดยละเอียดกอน
ใชงานชุดหฟูง รวมทัง้อานรายละเอียด
จากคูมือผูใชอุปกรณที่เช่ือมตอกับ
ชุดหูฟง
ผลิตภัณฑอาจประกอบดวยช้ินสวน
ขนาดเล็ก โปรดเก็บอุปกรณดังกลาว

ใหพนมือเด็ก พ้ืนผิวของโทรศพัท
เครือ่งนี้ปราศจากสารนิกเกิล

เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth ชวยให
คุณสามารถเช่ือมตอกับอุปกรณที่ใชงาน
รวมกนัไดโดยไมตองมีสายเช่ือมตอ 
ชุดหฟูงและอุปกรณอ่ืนไมจําเปนตองอยู
ในระยะทีม่องเห็นได แตระยะสงูสดุ
ระหวางอุปกรณไมควรเกิน 10 เมตร 
(33 ฟุต) การเช่ือมตออาจไดรับสญัญาณ
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รบกวนจากสิง่กีดขวาง เชน ผนงัหรือ
อุปกรณอิเล็กทรอนกิสอ่ืนๆ 

ชุดหฟูงนี้เปนไปตามมาตรฐาน 
Bluetooth Specification 2.1 + EDR 
ที่สนับสนุนรูปแบบดังตอไปนี้ Headset 

Profile 1.1 และ Hands-Free Profile 
(HFP) 1.5 โปรดตรวจสอบกับบริษทั
ผูผลิตอุปกรณอ่ืนๆ เพ่ือดูวาอุปกรณ
นั้นๆ ใชงานรวมกับชุดหูฟงรุนนี้ได
หรือไม

เร่ิมตนใชงาน
ชุดหฟูงนี้ประกอบดวยสวนประกอบ
ตอไปนี้ตามที่ปรากฏในหนาแรก: ปุม
เปด/ปด (1), ปุมปรับระดับเสียง (2), 
ปุมรับ/วางสาย (3), หฟูง (4), ไฟแสดง
สถานะ (5), ข้ัวตออุปกรณชารจ (6), 
ที่ครอบห ู(7) และไมโครโฟน (8)
กอนการใชชุดหฟูง คุณตองชารจ
แบตเตอรีแ่ละจบัคูชุดหูฟงกับโทรศัพท
ที่ใชงานรวมกันได
ช้ินสวนของโทรศัพทเปนสื่อแมเหล็ก 
วัตถุทีท่ําจากโลหะอาจดึงดูดเขาหา
โทรศพัท อยาวางบัตรเครดิตหรือสื่อเก็บ

แมเหล็กอ่ืนไวใกลโทรศัพท เพราะขอมูล
ภายในอาจถูกลบได

การชารจแบตเตอรี่
กอนชารจแบตเตอรี ่กรุณาอาน
รายละเอียดใน “ขอมลูเกี่ยวกับ 
แบตเตอรี่และอุปกรณชารจ”

คําเตือน: ใชแตอุปกรณ
ชารจที่ไดรับการรับรองจาก 
Nokia สําหรับใชกับอุปกรณ
รุนนี้เทานั้น การใชอุปกรณ
ประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ 
อาจเปนอันตรายและทําให
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การรับประกันหรือรับรอง
สําหรับเครื่องเปนโมฆะไป

หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ
เสริม ใหจับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อยาดึงที่
สายไฟ
1 เสียบสายอุปกรณชารจเขากับชอง

เสียบปล๊ักไฟที่ผนัง
2 ตอสายอุปกรณชารจเขากับข้ัวตอ

อุปกรณชารจ ไฟแสดงสถานะสแีดง
จะสวางข้ึนในระหวางการชารจ 
การชารจแบตเตอรี่จนเต็มอาจใช
เวลานานถงึ 1 ช่ัวโมง 15 นาที

3 เมื่อชารจแบตเตอรี่เต็มแลว ไฟแสดง
สถานะสีเขียวจะสวางขึ้น ถอดสาย
อุปกรณชารจจากชุดหฟูงและที่
ชองเสยีบปล๊ักไฟที่ผนัง

แบตเตอรี่ที่ชารจจนเตม็จะสามารถ
สนทนาไดนานถงึ 6 ช่ัวโมง และมรีะยะ
เวลาสแตนดบายนานถึง 160 ช่ัวโมง

หากตองการตรวจสอบประจุไฟ
แบตเตอรีข่ณะไมไดตออุปกรณชารจ
เขากับชุดหฟูง ใหกดปุมเปด/ปดเมื่อ
เปดใชงานชุดหฟูง หากไฟแสดงสถานะ
เปนสเีขียว แสดงวาประจุไฟเพียงพอ 
หากไฟเปนสีสม แสดงวาอาจตองชารจ
แบตเตอรีใ่หมในไมชา หากไฟเปนสแีดง 
แสดงวาตองชารจแบตเตอรีใ่หม
ในกรณีที่ประจุไฟแบตเตอรี่เหลือนอย 
ชุดหฟูงจะสงเสยีงดังทุกๆ 5 นาท ี
จากนั้นไฟแสดงสถานะสแีดงจะกะพริบ

การเปดหรือปด
หากตองการเปดชุดหฟูง ใหกดปุมเปด/
ปดคางไวประมาณ 5 วนิาที ชุดหฟูงจะ
สงเสยีงแจงเตอืน และไฟแสดงสถานะ
สีเขียวจะตดิสวาง ชุดหฟูงจะพยายาม
เช่ือมตอกับอุปกรณที่เช่ือมตอลาสุด
หากตองการปดชุดหูฟง ใหกดปุมเปด/
ปดคางไวประมาณ 2 วนิาที ชุดหฟูง
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จะสงเสียงแจงเตือน และไฟแสดงสถานะ
สีแดงจะติดสวางเปนชวงสัน้ๆ หาก
ชุดหฟูงไมไดตอเขากับอุปกรณภายใน 
30 นาทีโดยประมาณ ชุดหูฟงจะปด
การทํางานโดยอัตโนมตัิ

การจับคูและการเชื่อมตอชุดหูฟง
1 ตรวจสอบใหแนใจวาโทรศัพทมือถือ

ของคุณเปดอยู และชุดหูฟงปดอยู
2 กดปุมเปด/ปดคางไว (ประมาณ 

8 วินาที) จนกวาไฟแสดงสถานะ
สีเขียวจะเร่ิมกะพริบอยางรวดเรว็

3 ภายในเวลาประมาณ 3 นาท ีใหเปด
ใชงานการเช่ือมตอ Bluetooth บน
โทรศัพทมือถือ และตั้งคาใหคนหา
อุปกรณ Bluetooth

4 เลือกชุดหูฟงจากรายการอุปกรณ
ที่พบ

5. ในกรณีทีจ่ําเปน ใหปอนรหสัผาน 
0000 เพ่ือจับคูและเช่ือมตอชุดหูฟง

กบัโทรศพัทของคุณ ในโทรศพัท
บางรุน คุณอาจตองทําการเช่ือมตอ
หลังจากท่ีจับคูเสร็จ

เมื่อชุดหูฟงเช่ือมตอกับโทรศัพทของ
คุณและพรอมใชงาน ไฟแสดงสถานะ
สเีขียวจะกะพริบชาๆ 
คุณสามารถจับคูชุดหฟูงกับอุปกรณอ่ืน
ไดสงูสดุแปดรายการ แตสามารถ
เช่ือมตอเพ่ือใชงานไดครั้งละหนึ่ง
รายการเทานั้น
เมื่อตองการเช่ือมตอชุดหูฟงเขากับ
อุปกรณที่ใชงานลาสดุ ใหปดชุดหูฟง
และเปดอีกครั้ง หรือกดปุมรับ/วางสาย
คางไวประมาณ 2 วินาที
คุณสามารถตั้งคาโทรศพัทเพ่ือให
ชุดหูฟงเช่ือมตอโดยอัตโนมตัิได ในการ
เปดใชงานคุณสมบตัินี้ในโทรศัพท 
Nokia ใหเปล่ียนการตั้งคาอุปกรณที่
จับคูไวในเมนู Bluetooth
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การใชงานเบ้ืองตน

การเปลี่ยนแผนรองหู
ชุดหูฟงอาจมีแผนรองหูขนาดตางๆ 
จัดมาให เลือกแผนรองหูที่สวมไดพอดี
และสวมใสสบายที่สดุ
ในการเปล่ียนแผนรองห ูใหดึงแผนรองหู
อันเกาออกจากช้ินสวนประกอบหู และ
ดันแผนรองหูใหมกลับเขาที่ โดยดัน
ปลายดานแคบเขาไปกอน (12)

การใสชุดหูฟงเขากับหู
ดันช้ินสวนประกอบหเูขากับหขูองคุณ
เบาๆ 
คุณสามารถหมุนแผนรองหูเพ่ือให
ชุดหูฟงแนบกับหไูดดีย่ิงข้ึน (13) 
ตัวอยางเชน หากคณุใชชุดหฟูงที่หู
ดานขวา คุณอาจจําเปนตองหมนุแผน
รองหูไปทางดานขวาเพ่ือใหสวมไดพอดี

ที่สุด หากคุณใสตางหู โปรดดูใหแนใจวา
ตางหูไมไดเกี่ยวติดกับแผนรองหูโดย
ไมไดตั้งใจ
ในการใชชุดหฟูงที่มคีรอบห ูใหยึด
ครอบหเูขากับชุดหฟูง (11) ในการปลด
ครอบห ูคอยๆ ดึงครอบหูออกจาก
ชุดหฟูง เล่ือนครอบหูไปทางดานหลัง
ใบหู (9) และหันชุดหูฟงไปทางปาก
ของคุณ (10) ดันหรือดึงครอบหูเพ่ือ
กําหนดระยะ

การโทร
ในการโทรออก ใหใชโทรศพัทมือถือของ
คุณตามปกติเมื่อเช่ือมตอชุดหฟูงเขากับ
อุปกรณแลว
ในการเรยีกหมายเลขท่ีโทรออกลาสุด
ซ้ํา (หากโทรศัพทของคุณรองรบั
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คุณสมบัตินีก้ับชุดหูฟง) เมื่อไมมกีาร
ใชสาย ใหกดปุมรับ/วางสายสองครั้ง
ในการเปดใชการเรียกสายดวยเสยีง 
(หากโทรศพัทของคุณรองรับคณุสมบัติ
นี้กับชุดหูฟง) เมื่อไมมีการใชสาย 
ใหกดปุมรบั/วางสายคางไวประมาณ 
2 วนิาที ดําเนนิการตามที่ระบุในคูมือ
ผูใชสําหรับอุปกรณของคุณ
ในการรับหรือวางสาย ใหกดปุมรับ/
วางสาย ในการปฏิเสธสาย ใหกดปุมนี้
สองครั้ง
ในการปรับระดับเสียง ใหกดปุมระดับ
เสยีงขึ้นหรือลง
ในการปดหรอืเปดเสยีงไมโครโฟน ให
กดปุมกลางของปุมปรับระดับเสยีง 
ในกรณีที่ปดเสียงไมโครโฟนไว 
ไฟแสดงสถานะสเีขียวจะกะพรบิ
สองครั้งทุกๆ 5 วินาที

ในการสลับสายระหวางชุดหฟูงและ
โทรศัพทที่ใชงานรวมกนัได ใหกดปุม
รับ/วางสายคางไวประมาณ 2 วินาที 
หรือปดชุดหฟูง ในการสลับสายกลับไป
ที่ชุดหูฟง ใหกดปุมรับ/วางสายคางไว
ประมาณ 2 วินาที หรือเปดชุดหฟูง

การปดหรือเปดระบบไฟ
ตามคาเริม่ตน ไฟแสดงสถานะจะเปด
ตลอดเวลา ในการปดไฟในกรณีที่
ตองการ (เชน ระหวางโทรหรือในกรณี
ที่ตอชุดหฟูงกับโทรศัพทมอืถอื) หรือ
เปดกลับใหม ใหกดปุมเปด/ปดและปุม
รับ/วางสายคางไวประมาณ 2 วินาที
ในขณะที่ตอหูฟงเขากับเครือ่ง
การปดไฟชวยใหเวลาสแตนดบาย
เพ่ิมข้ึน
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การลางการตั้งคาหรอืรีเซต็
ในการลางคาการจบัคูจากชุดหฟูง
ขณะปดอุปกรณ ใหกดปุมเปด/ปด 
และปุมรบั/วางสายคางไว (ประมาณ 
วินาที) จนกระทั่งไฟแสดงสถานะ

สแีดงและสีเขียวเริ่มกะพริบสลับกัน
ในการรเีซ็ตชุดหฟูงในกรณีที่ไมมีการ
ทํางาน ใหเสียบชุดหฟูงเขากับอุปกรณ
ชารจขณะกดปุมเปด/ปดคางไว แมวา

อุปกรณจะมีการชารจไฟอยูก็ตาม 
การรีเซ็ตไมไดเปนการลางคาการจับคู
อุปกรณ

การแกไขปญหา
หากคุณไมสามารถตอเช่ือมชุดหฟูงกับ
อุปกรณที่ใชงานรวมกนัได โปรด
ตรวจสอบวาชุดหฟูงชารจแลว เปด
อุปกรณและจับคูกับอุปกรณของคุณแลว

ขอมูลเกี่ยวกับ แบตเตอร่ีและอุปกรณชารจ
ชุดหูฟงรุนนี้มีแบตเตอรี่ในตัวที่ชารจใหม
ได ถอดเปลี่ยนไมได อยาพยายามถอด
แบตเตอรี่ออกจากเครื่อง เพราะคุณอาจ
ทําใหเครื่องเสียหายได ชุดหูฟงเครื่องนี้
ไดรับการออกแบบใหเก็บพลังงานจาก
อุปกรณชารจตอไปนี้ AC-3, AC-4, AC-5, 
AC-8 และ DC-4 หมายเลขรุนที่ถูกตอง
ของเครื่องชารจอาจแตกตางกันไปตาม
ประเภทปลั๊ก ความแตกตางของปลั๊กเสียบ

จะระบุไวดวยคาใดคาหนึ่งตอไปนี้: E, EB, 
X, AR, U, A, C หรือ UB แบตเตอรี่สามารถ
นํามาชารจและคายประจุแบตเตอรี่ไดเปน
รอยครั้ง แตแบตเตอรี่ก็จะคอยๆ เสื่อม
สภาพไปในที่สุด ชารจแบตเตอรี่ดวย
อุปกรณชารจที่ไดรับการรับรองจาก Nokia 
สําหรับใชงานกับชดุหูฟงรุนนั้นๆ เทานั้น 
การใชอุปกรณชารจที่ไมไดรับการรับรอง

6

10 ลิขสิทธ์ิ © 2009 Nokia สงวนลิขสทิธ์ิ



อาจเสี่ยงกับการลุกไหม การระเบิด การ
รั่วไหล หรืออันตรายอื่นๆ
หากใชแบตเตอรี่เปนครั้งแรก หรือหาก
ไมไดใชแบตเตอรี่เปนเวลานาน คุณอาจ
ตองเชื่อมตออุปกรณชารจ แลวถอด
อุปกรณชารจแลวเชื่อมตออีกครั้งเพื่อเริ่ม
ชารจแบตเตอรี่ หากกําลังไฟในแบตเตอรี่
หมดจนไมมีเหลือ อาจใชเวลาหลายนาที
กอนที่ไฟแสดงสถานะการชารจจะปรากฏ
ข้ึน
ใหถอดอุปกรณชารจออกจากเตาเสียบและ
ตัวเครื่องเมื่อไมไดใชงาน ไมควรเสียบ
แบตเตอรี่ที่ชารจเต็มแลวคางไวกับ
อุปกรณชารจ เนื่องจากการชารจเปนเวลา
นานเกินไปจะทําใหอายกุารใชงานของ
แบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่
ที่ชารจเต็มไวแบตเตอรี่จะคายประจุ
ออกเองเมื่อเวลาผานไป

พยายามเก็บแบตเตอรี่ไวในที่ที่มีอุณหภูมิ
ระหวาง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) 
อุณหภูมิที่รอนหรือหนาวจัดทําให
ประสิทธภิาพและอายุการใชงานของ
แบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่รอนหรือเยน็
เกินไปอาจทําใหชุดหูฟงไมสามารถ
ใชงานไดชั่วคราว ประสิทธิภาพการ
ทํางานของแบตเตอรี่จะมีจํากัดเมื่ออยูที่
อุณหภูมิต่ํากวาจุดเยอืกแข็ง
หามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไมใชลงในกองไฟ
เพราะแบตเตอรี่อาจระเบิดได หรือหาก
แบตเตอรี่เสียหาย ก็อาจเกิดระเบิดได
เชนกัน
อยาใชอุปกรณชารจใดๆ ที่ชํารุดเสียหาย
11ลิขสิทธ์ิ © 2009 Nokia สงวนลิขสทิธ์ิ



ขอสําคัญ: เวลาในการ
สนทนาและเวลาสแตนดบาย
ของแบตเตอรี่เปนคาโดย
ประมาณเทานั้น และข้ึนอยู
กับสภาพเครือขาย คุณสมบัติ
ที่ใช อายแุละสภาพของ
แบตเตอรี่ อุณหภูมิที่ใช
แบตเตอรี่ และอกีหลายปจจัย 
ระยะเวลาที่ใชโทรศัพทโทร
ออกจะมีผลตอเวลาเปดรอรับ
สาย และเชนเดียวกัน ระยะ
เวลาที่เปดโทรศัพทไวและอยู
ในโหมดพรอมทํางานก็จะมี
ผลตอเวลาในการสนทนาดวย
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การดูแลและการบํารุงรักษา
อุปกรณของคุณไดรับการออกแบบมา
โดยมีรูปลักษณที่ดีเยี่ยมและมีฝมือการ
ผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแลอุปกรณของ
คุณอยางดี คําแนะนําตอไปนี้จะชวยใหคุณ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันไดอยาง
ถูกตอง
• เก็บอุปกรณไวในที่แหง การจับตัว 

ความชืน้ และของเหลวทุกประเภท 
หรือความชืน้ จะทําใหเกิด
องคประกอบของแร ซึ่งอาจทําใหวงจร
อิเล็กทรอนิกสสึกกรอนได หาก
อุปกรณของคุณเปยกน้ํา ควรเชด็ให
แหงกอน

• อยาใชหรือเก็บอุปกรณไวในที่ที่มีฝุน
หรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทําให
อุปกรณสวนที่ถอดเขาออกไดและ
สวนประกอบที่เปนอิเล็กทรอนิกส
เสียหายได

• อยาเก็บอุปกรณไวในที่รอนจัด 
เนื่องจากอุณหภูมิสูงอาจทําใหอายุ
การใชงานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
สั้นลง แบตเตอรี่อาจเสื่อมสภาพ และ
ทําใหสวนที่เปนพลาสติกงอหรือ
ละลายได

• อยาเก็บอุปกรณไวในที่เย็นจัด 
เนื่องจากเม่ืออุณหภูมิเพิ่มข้ึนจนถึง
อุณหภูมิปกติ ความชืน้จะกอตัวข้ึน
ภายในเครื่อง ซึ่งอาจทําใหอุปกรณ
แผงวงจรอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาพยายามเปดดูภายในเคร่ือง
อุปกรณ

• อยาโยน เคาะ หรือเขยาอุปกรณ 
การใชงานโดยไมถนอมเครื่องอาจ
ทําใหแผงวงจรภายในและกลไกที่
ละเอียดออนเกิดความเสียหายได
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• อยาใชสารเคมี น้ํายาทําความสะอาด 
หรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทําความ
สะอาดเครื่อง

• อยาทาสีโทรศัพท เพราะสีอาจทําให
อุปกรณที่สามารถถอดเขาออกได
ติดขัด และไมสามารถทํางานได
ตามปกติ

คําแนะนําเหลานี้ใชไดกับโทรศัพท 
อุปกรณชารจ หรืออุปกรณเสริมอื่นๆ 
หากอุปกรณใดทํางานไมถูกตอง ใหนําไป
ยังศูนยบริการที่ไดรับการรับรองใกล
บานคุณเพื่อขอรับบริการ
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