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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำรตำมมำตรำ 21 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: องค์การบริหารสว่นต าบลท้ายส าเภา 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงำน:การขออนญุาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:องค์การบริหารสว่นต าบลท้ายส าเภา 
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการ           

ท่ีเบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบญัญตัิควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 , กฏกระทรวง
ข้อบญัญัตท้ิองถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร
พ.ศ. 2522  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ   45  วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การขออนญุาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 21/05/2558 
14:43  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลทา้ยส าเภา 

10 หมู่ที ่1 ต าบลทา้ยส าเภา อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช 80000 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
ผู้ใดจะกอ่สร้างอาคารต้องได้รับใบอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถ่ินโดยเจ้าพนกังานท้องถ่ินต้องตรวจพิจารณา               
และออกใบอนญุาตหรือมีหนงัสือแจ้งค าสัง่ไมอ่นญุาตพร้อมด้วยเหตผุลให้ผู้ขอรับใบอนญุาตทราบภายใน 45วนั นบัแต่
วนัท่ีได้รับค าขอในกรณีมีเหตจุ าเป็นท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินไมอ่าจออกใบอนุญาตหรือยงัไมอ่าจมีค าสัง่ไมอ่นญุาตได้
ภายในก าหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไมเ่กิน 2คราวคราวละไมเ่กิน 45วนั แตต้่องมีหนงัสือแจ้งการขยายเวลา
และเหตจุ าเป็นแตล่ะคราวให้ผู้ขอรับใบอนญุาตทราบก่อนสิน้ก าหนดเวลาหรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้นัน้แล้วแตก่รณี 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ย่ืนค าขออนญุาตก่อสร้าง
อาคารพร้อมเอกสาร 
 

1 วนั - (องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินใน
พืน้ท่ีท่ีจะขอ
อนญุาตก่อสร้าง
อาคาร) 

2) การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ิน
ตรวจสอบพิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนญุาต 
 

2 วนั - (องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินใน
พืน้ท่ีท่ีจะขอ
อนญุาตก่อสร้าง
อาคาร) 

3) การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ิน
ด าเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ท่ีดนิตาม
กฎหมายวา่ด้วยการผงัเมือง
ตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้าง
จดัท าผงับริเวณแผนท่ี
สงัเขปตรวจสอบกฎหมาย
อ่ืนท่ีเก่ียวข้องเชน่ประกาศ
กระทรวงคมนาคมเร่ืองเขต
ปลอดภยัในการเดนิอากาศ

7 วนั - (องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินใน
พืน้ท่ีท่ีจะขอ
อนญุาตก่อสร้าง
อาคาร) 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

เขตปลอดภยัทางทหารฯ
และพรบ.จดัสรรท่ีดนิฯ 
 

4) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนญุาต 
(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ
ใบอนญุาตก่อสร้างอาคาร 
(น.1) 
 

35 วนั - (องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินใน
พืน้ท่ีท่ีจะขอ
อนญุาตก่อสร้าง
อาคาร) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 45 วนั 
 

14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล
ธรรมดำ) 

2) หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

- 0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำรย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) แบบค ำขออนญุำต
ก่อสร้ำงอำคำร  
(แบบข.1) 

- 1 0 ชดุ - 
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ที่ รำยกำรเอกสำรย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

2) โฉนดท่ีดนิน.ส.3 
หรือส.ค.1 ขนำดเท่ำ
ต้นฉบบัทกุหน้ำ
พร้อมเจ้ำของท่ีดนิ
ลงนำมรับรองส ำเนำ
ทกุหน้ำกรณีผู้ขอ
อนญุำตไมใ่ช่
เจ้ำของท่ีดินต้องมี
หนงัสือยินยอมของ
เจ้ำของท่ีดินให้
ก่อสร้ำงอำคำรใน
ท่ีดนิ 

- 0 1 ชดุ (เอกสำรใน
สว่นของผู้ขอ
อนญุำต) 

3) ใบอนญุำตให้ใช้
ท่ีดนิและประกอบ
กิจกำรในนิคม
อตุสำหกรรมหรือ
ใบอนญุำตฯฉบบัตอ่
อำยหุรือใบอนญุำต
ให้ใช้ท่ีดนิและ
ประกอบกิจกำร 
(สว่นขยำย) พร้อม
เง่ือนไขและแผนผงั
ท่ีดนิแนบท้ำย (กรณี
อำคำรอยูใ่นนิคม
อตุสำหกรรม) 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรใน
สว่นของผู้ขอ
อนญุำต) 

4) กรณีท่ีมีกำรมอบ
อ ำนำจต้องมีหนงัสือ
มอบอ ำนำจตดิอำกร

- 1 0 ชดุ (เอกสำรใน
สว่นของผู้ขอ
อนญุำต) 
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ที่ รำยกำรเอกสำรย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

แสตมป์ 30 บำท
พร้อมส ำเนำบตัร
ประจ ำตวัประชำชน
ส ำเนำทะเบียนบ้ำน
หรือหนงัสือเดนิทำง
ของผู้มอบและผู้ รับ
มอบอ ำนำจ 

5) บตัรประจ ำตวั
ประชำชนและส ำเนำ
ทะเบียนบ้ำนของผู้ มี
อ ำนำจลงนำมแทน
นิตบิคุคลผู้ รับมอบ
อ ำนำจเจ้ำของท่ีดนิ 
(กรณีเจ้ำของท่ีดนิ
เป็นนิติบคุคล) 

- 0 1 ชดุ (เอกสำรใน
สว่นของผู้ขอ
อนญุำต) 

6) หนงัสือยินยอมให้
ชิดเขตท่ีดนิตำ่ง
เจ้ำของ (กรณี
ก่อสร้ำงอำคำรชิด
เขตท่ีดิน) 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรใน
สว่นของผู้ขอ
อนญุำต) 

7) หนงัสือรับรองของ
สถำปนิกผู้ออกแบบ
พร้อมส ำเนำ
ใบอนญุำตเป็นผู้
ประกอบวิชำชีพ
สถำปัตยกรรม
ควบคมุ (กรณีท่ีเป็น
อำคำรมีลกัษณะ

- 1 0 ชดุ (เอกสำรใน
สว่นของ
ผู้ออกแบบ
และควบคมุ
งำน) 
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ที่ รำยกำรเอกสำรย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ขนำดอยูใ่นประเภท
วิชำชีพ
สถำปัตยกรรม
ควบคมุ) 

8) หนงัสือรับรองของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
พร้อมส ำเนำ
ใบอนญุำตเป็นผู้
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคมุ 
(กรณีท่ีเป็นอำคำรมี
ลกัษณะขนำดอยูใ่น
ประเภทวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรใน
สว่นของ
ผู้ออกแบบ
และควบคมุ
งำน) 

9) แผนผงับริเวณแบบ
แปลนรำยกำร
ประกอบแบบแปลน
ท่ีมีลำยมือช่ือพร้อม
กบัเขียนช่ือตวั
บรรจงและคณุวฒุิท่ี
อยูข่องสถำปนิกและ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ตำมกฎกระทรวง
ฉบบัท่ี 10 
(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรใน
สว่นของ
ผู้ออกแบบ
และควบคมุ
งำน) 

10) รำยกำรค ำนวณ
โครงสร้ำงแผน่ปก
ระบช่ืุอเจ้ำของ

- 1 0 ชดุ (เอกสำรใน
สว่นของ
ผู้ออกแบบ
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ที่ รำยกำรเอกสำรย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

อำคำรช่ืออำคำร
สถำนท่ีก่อสร้ำงช่ือ
คณุวฒุิท่ีอยูข่อง
วิศวกรผู้ค ำนวณ
พร้อมลงนำมทกุ
แผน่  (กรณีอำคำร
สำธำรณะอำคำร
พิเศษอำคำรท่ี
ก่อสร้ำงด้วยวสัดุ
ถำวรและทนไฟเป็น
สว่นใหญ่) กรณี
อำคำรบำงประเภทท่ี
ตัง้อยูใ่นบริเวณท่ี
ต้องมีกำรค ำนวณให้
อำคำรสำมำรถรับ
แรงสัน่สะเทือนจำก
แผน่ดนิไหวได้ตำม
กฎกระทรวง
ก ำหนดกำรรับ
น ำ้หนกัควำม
ต้ำนทำนควำม
คงทนของอำคำร
และพืน้ดนิท่ีรองรับ
อำคำรในกำร
ต้ำนทำน
แรงสัน่สะเทือนของ
แผน่ดนิไหว พ.ศ. 
2540 ต้องแสดง

และควบคมุ
งำน) 
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ที่ รำยกำรเอกสำรย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

รำยละเอียดกำร
ค ำนวณกำร
ออกแบบโครงสร้ำง 

11) กรณีใช้หนว่ยแรง
เกินกวำ่คำ่ท่ีก ำหนด
ในกฎกระทรวงฉบบั
ท่ี 6 พ.ศ. 2527 เชน่
ใช้คำ่ fc > 65 ksc. 
หรือคำ่ fc’> 173.3 
ksc. ให้แนบเอกสำร
แสดงผลกำรทดสอบ
ควำมมัน่คงแข็งแรง
ของวสัดท่ีุรับรองโดย
สถำบนัท่ีเช่ือถือได้
วิศวกรผู้ค ำนวณและ
ผู้ขออนญุำตลงนำม 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรใน
สว่นของ
ผู้ออกแบบ
และควบคมุ
งำน) 

12) กรณีอำคำรท่ีเข้ำ
ขำ่ยตำม
กฎกระทรวงฉบบัท่ี 
48 พ.ศ. 2540 ต้อง
มีระยะของคอนกรีต
ท่ีหุ้มเหล็กเสริมหรือ
คอนกรีตหุ้มเหล็กไม่
น้อยกวำ่ท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวงหรือมี
เอกสำรรับรองอตัรำ
กำรทนไฟจำก
สถำบนัท่ีเช่ือถือได้

- 1 0 ชดุ (เอกสำรใน
สว่นของ
ผู้ออกแบบ
และควบคมุ
งำน) 
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ที่ รำยกำรเอกสำรย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ประกอบกำรขอ
อนญุำต 

13) หนงัสือยินยอมเป็นผู้
ควบคมุงำนของ
สถำปนิกผู้ควบคมุ
กำรก่อสร้ำงพร้อม
ส ำเนำใบอนญุำต
เป็นผู้ประกอบ
วิชำชีพ
สถำปัตยกรรม
ควบคมุ (กรณี
อำคำรท่ีต้องมี
สถำปนิกควบคมุ
งำน) 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรใน
สว่นของ
ผู้ออกแบบ
และควบคมุ
งำน) 

14) หนงัสือยินยอมเป็นผู้
ควบคมุงำนของ
วิศวกรผู้ควบคมุกำร
ก่อสร้ำงพร้อมส ำเนำ
ใบอนญุำตเป็นผู้
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคมุ 
(กรณีอำคำรท่ีต้องมี
วิศวกรควบคมุงำน) 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรใน
สว่นของ
ผู้ออกแบบ
และควบคมุ
งำน) 

15) แบบแปลนและ
รำยกำรค ำนวณงำน
ระบบของอำคำร
ตำมกฎกระทรวง
ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรท่ีต้อง
ย่ืนเพิ่มเตมิ
ส ำหรับกรณี
เป็นอำคำรสงู
หรืออำคำร
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ที่ รำยกำรเอกสำรย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

2535) ขนำดใหญ่
พิเศษ) 

16) หนงัสือรับรองของผู้
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคมุ
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ปรับอำกำศ 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรท่ีต้อง
ย่ืนเพิ่มเตมิ
ส ำหรับกรณี
เป็นอำคำรสงู
หรืออำคำร
ขนำดใหญ่
พิเศษ) 

17) หนงัสือรับรองของผู้
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคมุ
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ไฟฟ้ำ 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรท่ีต้อง
ย่ืนเพิ่มเตมิ
ส ำหรับกรณี
เป็นอำคำรสงู
หรืออำคำร
ขนำดใหญ่
พิเศษ) 

18) หนงัสือรับรองของผู้
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคมุ
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ป้องกนัเพลิงไหม้ 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรท่ีต้อง
ย่ืนเพิ่มเตมิ
ส ำหรับกรณี
เป็นอำคำรสงู
หรืออำคำร
ขนำดใหญ่
พิเศษ) 

19) หนงัสือรับรองของผู้
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคมุ
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ

- 1 0 ชดุ (เอกสำรท่ีต้อง
ย่ืนเพิ่มเตมิ
ส ำหรับกรณี
เป็นอำคำรสงู
หรืออำคำร
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ที่ รำยกำรเอกสำรย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

บ ำบดัน ำ้เสียและ
กำรระบำยน ำ้ทิง้ 

ขนำดใหญ่
พิเศษ) 

20) หนงัสือรับรองของผู้
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคมุ
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ประปำ 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรท่ีต้อง
ย่ืนเพิ่มเตมิ
ส ำหรับกรณี
เป็นอำคำรสงู
หรืออำคำร
ขนำดใหญ่
พิเศษ) 

21) หนงัสือรับรองของผู้
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคมุ
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ลิฟต์ 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรท่ีต้อง
ย่ืนเพิ่มเตมิ
ส ำหรับกรณี
เป็นอำคำรสงู
หรืออำคำร
ขนำดใหญ่
พิเศษ) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตคิวบคุม

อำคำรพ.ศ.2522 
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
หมำยเหตุ - 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารสว่นต าบลท้ายส าเภา 

หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.taisamphao.go.th) 
2. ทางโทรศพัท์ (075-845010-11) 
3. ทางไปรษณีย์ (องค์การบริหารส่วนต าบลทา้ยส าเภา 10 หมู่ที ่1 ต าบลทา้ยส าเภา อ าเภอพระพรหม                       
จงัหวดันครศรีธรรมราช) 
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4. ศูนย์ด ารงธรรมจงัหวดันครศรีธรรมราช  
5. ร้องเรียนดว้ยตนเอง 
6. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตัง้อยู่ ณ ทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายส าเภา 10 หมู่ที ่1 ต าบลทา้ยส าเภา 
อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชนส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 
 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมำยเหตุ 
         - 

 
 
 
 

 

วันท่ีพมิพ์ 20/07/2558 
สถำนะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดท ำโดย ฐิตกิร อินทสระ 
อนุมัตโิดย จิตรา ศรีพิบลูย์ 
เผยแพร่โดย ฐิตกิร อินทสระ 


