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คู่มือสําหรับประชาชน : การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ 
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตําบลเขาแดง 
ช่องทางการให้บริการ : องค์การบริหารสว่นตําบลเขาแดง อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรขีันธ์ โทร. 032 – 821565 
ช่องทางการรอ้งเรียน : องคก์ารบริหารส่วนตําบลเขาแดง อําเภอกุยบรุี จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์ โทร. 032 – 821565 
 
 
1. ชื่อกระบวนงาน : การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในทีส่าธารณะ 

 

2. หน่วยงานเจา้ของกระบวนงาน : สํานักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น 
 

3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
 

4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
 

5. กฎหมายที่ใหอ้ํานาจการอนญุาต หรือทีเ่ก่ียวข้อง : 
 1. พ.ร.บ.  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535 

6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป 
  

7. พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น  
 

8. กฎหมายข้อบงัคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงพ.ศ. 2535 ออกตามความในพ.ร.บ.รกัษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535  
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ  7  วัน 

9. ข้อมูลสถิติ 
  จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
  จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0  
  จํานวนคําขอที่น้อยทีสุ่ด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิว 
     ในที่สาธารณะ 22/05/2558 11:04  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานทีใ่ห้บรกิาร ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลเขาแดง  หมู่ที ่2 ตําบลเขาแดง  อําเภอกุยบุรี         

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77150  โทรศัพท ์032 – 821565 ต่อ 102  โทรสาร 032 – 821565 ต่อ 108     
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 
                              ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ (วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) 
              ต้ังแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. (ระบุระยะเวลาที่ให้บริการจริง) 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาํขอ และในการพิจารณาอนญุาต 
  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535 กําหนดให้การโฆษณา
ด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะจะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสืออนุญาตด้วยเว้นแต่
เป็นการกระทําของราชการส่วนท้องถิ่นราชการส่วนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจหรือของหน่วยงานที่มีอํานาจกระทําได้หรือเป็นการ
โฆษณาด้วยการปิดแผ่นประกาศณสถานที่ซึง่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้เพื่อการนั้นหรือเป็นการโฆษณาในการเลือกต้ังตาม
กฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรฐัสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและการโฆษณาด้วยการ
ปิดประกาศของเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือต้นไม้เพื่อให้ทราบชื่อเจ้าของผู้ครอบครองอาคารชื่ออาคารเลขที่อาคาร
หรือข้อความอ่ืนเกี่ยวกับการเข้าไปและออกจากอาคาร  
  กรณีแผ่นประกาศหรือใบปลวิในการหาเสียงเลือกต้ังที่มีการโฆษณาทางการค้าหรือโฆษณาอื่นๆรวมอยู่ด้วยจะต้อง
ขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนี้ด้วยเช่นกัน 
การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่หรือได้รับอนุญาตแต่มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการรับอนุญาตเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจสั่งเป็นหนังสือให้ผูโ้ฆษณาปลดรื้อถอนขูดลบหรือล้างข้อความหรือภาพนั้นภายใน
เวลาที่กําหนดและหากเป็นกรณีที่มีข้อความหรือภาพที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
หรือลามกอนาจารเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจปลดถอนขูดลบหรือล้างข้อความหรือภาพนั้นได้เอง
โดยคิดค่าใช้จ่ายจากผู้โฆษณาตามที่ได้ใช้จ่ายไปจริง เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้โฆษณาด้วย
การปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลวิในที่สาธารณะในกรณีดังต่อไปนี้ 
           (1) ข้อความหรือภาพในแผ่นประกาศหรือใบปลิวไม่ขัดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดี
ของประชาชน 
           (2) มีคํารับรองของผู้ขออนุญาตว่าจะเก็บปลดรื้อถอนขูดลบหรือล้างแผ่นประกาศหรือใบปลิวเมื่อหนังสือ
อนุญาตหมดอายุ 
           (3) ในกรณีที่มกีฎหมายกําหนดให้การโฆษณาในเรื่องใดต้องได้รับอนุมัติข้อความหรือภาพที่ใช้ในการ
โฆษณาหรือจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายใดต้องได้รับอนุมัติหรือได้ปฏิบัติตามกฎหมายนั้นแล้วอาทิการขออนุญาตเล่นการ
พนันการขออนุญาตเรี่ยไรการขออนุญาตแสดงมหรสพงิ้วเป็นต้น 
           (4) ในกรณีที่เป็นการโฆษณาด้วยการติดต้ังป้ายโฆษณาต้องไม่อยู่ในบริเวณที่ห้ามติดต้ังป้ายโฆษณาซึ่ง
ได้แก่บริเวณคร่อมถนนหรือทางสาธารณะวงเวียนอนุสาวรีย์สะพานสะพานลอยสะพานลอยคนเดินข้ามเกาะกลางถนน
สวนหย่อมสวนธารณะถนนต้นไม้และเสาไฟฟ้าซึ่งอยู่ในที่สาธารณะเว้นแต่เป็นการตดิต้ังเพื่อพระราชพิธีรัฐพิธีหรือการ
ต้อนรับราชอาคันตุกะหรือแขกเมืองของรัฐบาล 
ในการอนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงเขตท้องที่ที่อนุญาตไว้ในหนังสืออนุญาตและต้อง
กําหนดอายุของหนังสืออนุญาตภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้ 
            (1) การโฆษณาที่เป็นการค้าครั้งละไม่เกิน 60 วัน 
           (2) การโฆษณาที่ไม่เป็นการค้าครั้งและไม่เกิน 30 วัน 
                    เมื่อได้รับอนญุาตแล้วใหผู้้รบัอนุญาตแสดงข้อความว่าได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่โดยแสดงเลขทีแ่ละวันเดือนปีที่ได้รับหนังสืออนุญาตลงในแผน่ประกาศหรือใบปลิวด้วย 
การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่หรือฝา่ฝืนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสืออนุญาตต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 
หมายเหตุ : 
- กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น  
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 - ผู้รับคําขอและผู้ย่ืนคําขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อม
กําหนดระยะเวลาให้ผู้ย่ืนคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ย่ืนคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดผู้รับคําขอ จะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

- พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ย่ืนคําขอจะ
ดําเนินการแก้ไขคําขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 

- กรณีมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตซึ่งจะต้องมีการแก้ไขคําร้องข้อความหรือภาพในแผ่น
ประกาศหรือแผ่นปลิวหรือพบในภายหลังว่าผู้ขออนุญาตจะต้องดําเนินการตามกฎหมายอื่นก่อนจะแจ้งเหตุขัดข้อง
หรือเหตุผลที่ไม่สามารถออกหนังสืออนุญาตให้ผู้ขออนุญาตทราบภายใน 3 วันนับแต่วันตรวจพบข้อขัดข้องแต่จะ
ไม่เกิน 7 วัน 

-หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสรจ็ตาม
มาตรา 10 แหง่พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 
 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบัผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ผู้ย่ืนคําขอยื่นคาํร้องขอ
อนุญาตพร้อมเอกสาร
หลักฐานเพื่อให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ 
 

4 ช่ัวโมง กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขาแดง 

2) การพิจารณา 
 

เสนอเรื่องให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจอนุญาตได้
พิจารณา 
 

1 วัน กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขาแดง 

3) การพิจารณา 
 

พิจารณาออกหนังสืออนุญาต 
 

5 วัน กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขาแดง 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน 

 
14. งานบริการนี้ผา่นการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว                                             
     ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน            
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาํขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนบั
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) แบบคําร้องขอ
อนุญาตโฆษณา 
(แบบ ร.ส.1) 

- 1 0 ฉบับ - 

2) แผนผังแสดงเขต
ที่จะปิดทิ้งหรือ
โปรยแผ่น
ประกาศหรือ
ใบปลิว 

- 2 0 ชุด - 

3) ตัวอย่างของแผ่น
ประกาศหรือ
ใบปลิวที่จะ
โฆษณา 

- 2 0 ชุด - 

4) สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู้
ย่ืนคําร้องพร้อม
รับรองสําเนา
ถูกต้อง 

- 0 1 ชุด (กรณีผู้ย่ืนคํา
ร้องเป็นบุคคล
ธรรมดาและ
ย่ืนคําร้องด้วย

ตนเอง) 

5) สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู้
ขออนุญาตพร้อม
รับรองสําเนา
ถูกต้อง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ย่ืนคํา
ร้องเป็นบุคคล
ธรรมดาแต่

มอบให้บุคคล
อ่ืนยื่นคําร้อง

แทน) 
6) หนังสือมอบ

อํานาจให้ทําการ
แทนพร้อมปิด
อากรแสตมป ์
 
 
 
 

- 1 0 ฉบับ (กรณีผู้ย่ืนคํา
ร้องเป็นบุคคล
ธรรมดาแต่

มอบให้บุคคล
อ่ืนยื่นคําร้อง

แทน) 

7) สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู้

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ย่ืนคํา
ร้องเป็นบุคคล
ธรรมดาแต่
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนบั
เอกสาร  หมายเหต ุ

ย่ืนแทนพร้อม
รับรองสําเนา
ถูกต้อง 

มอบให้บุคคล
อ่ืนยื่นคําร้อง

แทน) 
8) สําเนาหลักฐาน

หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคลซึ่งผูม้ี
อํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคล
รับรองสําเนา
ถูกต้องและ
ประทับตรานิติ
บุคคล 

- 1 1 ชุด (กรณีผู้ย่ืนคํา
ร้องเป็นนิติ

บุคคลและผู้มี
อํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคล
เป็นผู้ย่ืนคําร้อง
ด้วยตนเอง) 

9) สําเนาหลักฐาน
แสดงการเป็นผู้มี
อํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคล
พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้องและ
ประทับตรานิติ
บุคคล 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ย่ืนคํา
ร้องเป็นนิติ

บุคคลและผู้มี
อํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคล
เป็นผู้ย่ืนคําร้อง
ด้วยตนเอง) 

10) สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู้มี
อํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลผู้
ย่ืนคําร้องพร้อม
รับรองสําเนา
ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ย่ืนคํา
ร้องเป็นนิติ

บุคคลและผู้มี
อํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคล
เป็นผู้ย่ืนคําร้อง
ด้วยตนเอง) 

11) สําเนาหลักฐาน
หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ย่ืนคํา
ร้องเป็นนิติ

บุคคลและผู้มี
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนบั
เอกสาร  หมายเหต ุ

นิติบุคคลซึ่งผูม้ี
อํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคล
รับรองสําเนา
ถูกต้องและ
ประทับตรานิติ
บุคคล 

อํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคล
มอบให้บุคคล
อ่ืนเป็นผู้ย่ืนคํา

ร้องแทน) 

12) สําเนาหลักฐาน
แสดงการเป็นผู้มี
อํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคล
พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้องและ
ประทับตรานิติ
บุคคล 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ย่ืนคํา
ร้องเป็นนิติ
บุคคลและผู้มี
อํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคล
มอบให้บุคคล
อ่ืนเป็นผู้ย่ืนคํา
ร้องแทน) 

13) สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู้มี
อํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลผู้
มอบอํานาจพร้อม
รับรองสําเนา
ถูกต้อง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ย่ืนคํา
ร้องเป็นนิติ
บุคคลและผู้มี
อํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคล
มอบให้บุคคล
อ่ืนเป็นผู้ย่ืนคํา
ร้องแทน) 

14) หนังสือมอบ
อํานาจให้ทําการ
แทนพร้อมปิด
อากรแสตมป ์
 

- 1 0 ฉบับ (กรณีผู้ย่ืนคํา
ร้องเป็นนิติ
บุคคลและผู้มี
อํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคล
มอบให้บุคคล
อ่ืนเป็นผู้ย่ืนคํา
ร้องแทน) 

15) สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอํานาจผู้
ย่ืนคําร้องแทน
พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ย่ืนคํา
ร้องเป็นนิติ
บุคคลและผู้มี
อํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคล
มอบให้บุคคล
อ่ืนเป็นผู้ย่ืนคํา
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนบั
เอกสาร  หมายเหต ุ

ร้องแทน) 
 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนบั
เอกสาร  หมายเหต ุ

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 
 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) หนังสืออนุญาตให้ปิดทิ้งหรอืโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวเพื่อการโฆษณาทีเ่ปน็การค้า  

ค่าธรรมเนียม 200 บาท 
หมายเหตุ - 
 

2) หนังสืออนุญาตให้ปิดทิ้งหรอืโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวเพื่อการโฆษณาอื่นๆที่ไม่เป็นการคา้  
ค่าธรรมเนียม 100 บาท 
หมายเหตุ - 
 

17. ช่องทางการรอ้งเรียน 
1) ช่องทางการรอ้งเรียน ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลเขาแดง  หมูท่ี่ 2 ตําบลเขาแดง อําเภอกุยบุรี  

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150  
หมายเหต ุ1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.Khaodang.go.th) 
             2. ทางโทรศัพท์ 032-821-565 ต่อ 102 
             3. ทางไปรษณีย์ องค์การบริหารส่วนตําบลเขาแดง อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150  
             4. ศูนย์ดํารงธรรมองค์การบริหารส่วนตําบลเขาแดง  
             5. ร้องเรียนด้วยตนเอง 
             6. ตู้รับฟังความคิดเห็น 

2) ช่องทางการรอ้งเรียนศูนย์บริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
             เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบฟอร์มรส.1 
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19. หมายเหต ุ
         - 
 
 

 
 

 

วันที่พิมพ ์ 21/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดทําโดย น.ส.บุญยานุช กันแก้ว 
อนุมัติโดย นายบัญชา  เสอืเหลือง 
เผยแพร่โดย นายสุรพล แสงกล่ํา 


