
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

ของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ



  

ค ำน ำ 
 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถำมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ได้จัดท ำแนวปฏิบัติกำรจัดกำร             
เรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบฉบับนี้ขึ้น เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำร           
ข้อร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบให้เป็นมำตรฐำนเดียวกันและเกิดควำมเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ำยโดย               
แนวปฏิบัติดังกล่ำวได้ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติงำน วิธีกำรร้องเรียน ขั้นตอนหรือวิธีกำรในกำรจัดกำรต่อ             
เรื่องร้องเรียน และระยะเวลำในกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนไว้อย่ำงละเอียดและชัดเจน 

 หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแนวปฏิบัติกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงำนและผู้รับบริกำรไม่มำกก็น้อย หำกมีข้อเสนอแนะประกำรใดโปรดแจ้งส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ทรำบ เพ่ือจักได้ปรับปรุงแก้ไขหรือเพ่ิมเติมให้มีควำมถูกต้อง
ครบถ้วนมำกยิ่งขึ้น 
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แนวปฏิบัติกำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กลุ่มกฎหมำยและคด ี

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 
------------------------------------------------- 

1. หลักกำรและเหตุผล 

 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546             
ได้ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติรำชกำร มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชน โดยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง เพ่ือ
ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนให้ เกิดควำมผำสุกและควำมเป็นอยู่ที่ ดีของประชำชน เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่องำนบริกำรที่มีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำในกำรให้บริกำร ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงำนเกินควำมจ ำเป็น 
มีกำรปรับปรุงภำรกิจให้ทันต่อสถำนกำรณ์ ประชำชนได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวกและได้รับ กำรตอบสนอง
ควำมต้องกำรและมีกำรประเมินผลกำรให้บริกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ 
 เพ่ือให้กำรบริหำรระบบรำชกำรเป็นไปด้วยควำมถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับกำรพัฒนำ       
บ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข ตลอดจนด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ         
ด้วยควำมรวดเร็วประสบผลส ำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรม และเป็นกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจแก่เกี่ยวกับ                       
กำรด ำเนินกำรในกำรบริหำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน ตลอดจนรับแจ้งเบำะแสกำรทุจริต หรือกำรไม่ได้รับควำมเป็น
ธรรมจำกกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5            
จึงได้จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนฉบับนี้ขึ้นเพ่ือแจ้งให้ทรำบเกี่ยวกับกระบวนกำร  ขั้นตอนกำรจัดกำรเรื่อง
ร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ขึ้น 

 
2. ที่ตั้งของกลุ่มกฎหมำยและคดี ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5  
 ตั้งอยู่ ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 เลขที่ 118 หมู่ 12                
ต ำบลด่ำนขุนทด อ ำเภอด่ำนขุนทด จังหวัดนครรำชสีมำ  รหัสไปรษณีย์ 30210 
 
3. ผู้รับผิดชอบจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 กลุ่มกฎหมำยและคดี ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 มีนิติกร             
เป็นผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ตำมขอบข่ำยภำรกิจงำนของกลุ่มกฎหมำยและคดี ที่ได้ก ำหนดไว้ใน
ประกำศ กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2561 โดยก ำหนดให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมี “กลุ่มกฎหมำยและคดี” และให้ปฏิบัติงำนขึ้นตรงกับ
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำกำรมีวินัยและรักษำวินัย  
 (ข) ด ำเนินกำรสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
  (ค) ด ำเนินกำรสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและกำรตรวจพิจำรณำวินัย 
   (ง) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์ 
  (จ) ด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์  
  (ฉ) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ 
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 (ช) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอำญำ และคดีอ่ืนๆ ของรัฐ 
   (ซ) ด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(ฌ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย จัดท ำข้อมูลและติดตำมประเมินผลเพ่ือพัฒนำงำนกฎหมำยและคดีของรัฐ                                                                                         
(ญ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 

มอบหมำย 
 

4. วัตถุประสงค์ 
 4.1 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนจัดกำรข้อร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของส ำนักงำน                      
เขตพ้ืนทีป่ระถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 มีขั้นตอน กระบวนกำร และแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนเป็นมำตรฐำน 
เดียวกัน 
 4.2 เพ่ือให้มั่นใจว่ำได้มีกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรจัดกำร                   
ข้อร้องเรียน/ ร้องทุกข์ ที่ก ำหนดไว้อย่ำงสม่ ำเสมอและมีประสิทธิภำพ 
 
5. ค ำจ ำกัดควำม 
 “ผู้รับบริกำร”  หมำยถึง  ผู้ที่มำรับบริกำรจำกส่วนรำชกำรและประชำชนทั่วไป 
 “ผู้มีส่วนได้เสีย”  หมำยถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทำงบวกและทำงลบ ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม     
จำกกำรด ำเนินกำรของส่วนรำชกำร เช่น ข้ำรำชกำรในสังกัด เด็กนักเรียน ครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้ปกครอง             
และประชำชนทั่วไป 
 “กำรจัดกำรข้อร้องเรียน” มีควำมหมำยครอบคลุมถึงกำรจัดกำรในเรื่องข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/ค ำชมเชย/กำรสอบถำมหรือกำรร้องขอข้อมูล 
 “ผู้ร้องเรียน” หมำยถึง ประชำชนทั่วไป/ผู้มีส่วนได้เสียที่มำติดต่อรำชกำรผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ โดยมี
วัตถุประสงค์ครอบคลุมกำรร้องเรียน/ร้องทุกข์/กำรให้ข้อเสนอแนะ/กำรให้ข้อคิดเห็น/กำรชมเชย/กำรร้องขอ
ข้อมูล 
 “ช่องทำงกำรรับข้อร้องเรียน” หมำยถึง ช่องทำงต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรรับเรื่องร้องเรียน เช่น ติดต่อ                
ด้วยตนเอง/ติดต่อทำงโทรศัพท์/โทรสำร/E-mail/ไปรษณีย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 



 

6. แผนผังกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

 
ร้องเรียนทำง E-mail 

ง 

ร้องเรียนโดยส่งหนังสือทำงไปรษณีย์ 

ร้องเรียนทำงโทรศัพท ์
044-208-148 ต่อ26 

ร้องเรียนด้วยตวัเอง 

ร้องเรียนผ่ำนทำงเว็บไซต์ 

รับเรือ่งรอ้งเรียน 

ประสำนงำนหน่วยงำนทีร่ับผิดชอบด ำเนนิกำร
ตรวจสอบขอ้เทจ็จริง 

แจ้งผลให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศกึษำนครรำชสมีำ  

เขต 5 (15 วัน) 

ไม่ยุติ น ำเสนอ กศจ.นครรำชสีมำ 
พิจำรณำขอ้รอ้งเรียน 

สพป.นครรำชสีมำ เขต 5ด ำเนนิกำร
ติดตำม มติ กศจ.นครรำชสีมำ 

ยุติเรื่องแจ้งผูร้้องเรียน 

สิ้นสุดกำรด ำเนนิกำรรำนงำนผู้ให้ผู้บริหำร/แจ้งผู้
ร้องเรียน/ร้องทกุข์ ทรำบ 

ยุต ิ ไม่ยุต ิ
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   7. กำรรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบจำกช่องทำงต่ำง ๆ 

 ด ำเนินกำรรับและติดตำมตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้ำมำยัง 
หน่วยงำนจำกช่องทำงต่ำง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตำมที่ก ำหนด ดังนี้ 

 

 

ช่องทำง 

 

ควำมถี่ในกำร    
ตรวจสอบช่องทำง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร              
รบัข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
เพ่ือประสำนหำทำงแก้ไข

ปัญหำ 

 

หมำยเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครรำชสีมำ 
เขต 5 ผ่ำนตู้แสดง                 
ควำมคิดเห็น 

ทุกครั้งที่มีกำรร้องเรียน ภำยใน 1 วันท ำกำร  

ร้องเรียนผ่ำน E-Mail ของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครรำชสีมำ  
เขต 5 

ทุกวัน ภำยใน 1 วันท ำกำร  

ร้องเรียนเป็นหนังสือส่งผ่ำน
มำทำงไปรษณีย์ 

ทุกวัน ภำยใน 1 วันท ำกำร  

ร้องเรียนทำงโทรศัพท์          
044-208 148  ต่อ 26 

ทุกวัน ภำยใน 1 วันท ำกำร  

ร้องเรียนทำงโทรสำร          
044-208 152 

ทุกวัน ภำยใน 1 วันท ำกำร  

ร้องเรียนผ่ำนทำงเว็บไซต์ 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครรำชสีมำ เขต 5 

ทุกวัน ภำยใน 1 วันท ำกำร  

 
8. กำรบันทึกข้อร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 8.1 กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน โดยมีรำยละเอียด ชื่อ-นำมสกุล ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ 
ติดต่อของผู้ร้องเรียน เรื่องร้องเรียน และสถำนที่เกิดเหตุ 
 8.2 ทุกช่องทำงท่ีมีกำรร้องเรียน เจ้ำหน้ำที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงสมุดบันทึกข้อร้องเรียน 
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9. กำรรับและพิจำรณำเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 9.1 เจ้ำหน้ำที่ต้องอ่ำนหนังสือร้องเรียนและตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งเอกสำรประกอบกำรร้องเรียน               
โดยละเอียด 
 9.2 สรุปประเด็นกำรร้องเรียนโดยย่อเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชำ หำกเรื่องร้องเรียนมีประเด็น
เกี่ยวข้อง             กับกฎหมำยให้ระบุตัวบทกฎหมำยเสนอผู้บังคับบัญชำเพื่อประกอบกำรพิจำรณำด้วย 
 9.3 หนังสือที่ส่งถึงหน่วยงำนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ หำกมีควำมเห็นหรือข้อสังเกตเพ่ือเป็นกำรเพ่ิม 
ประสิทธิภำพหรือกำรเอำใจใส่ของหน่วยงำนก็ควรใส่ควำมเห็นหรือข้อสังเกตนั้น ๆ ด้วย 
 9.4 เรื่องร้องเรียนกล่ำวโทษ ควรแจ้งให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องคุ้มครองควำมปลอดภัยให้แก่             
ผู้ร้องเรียนและพยำนที่เกี่ยวข้อง ตำมมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2541 และประทับตรำ “ลับ” ในเอกสำรทุกแผ่น  
 9.5 เรื่องร้องเรียนกล่ำวโทษ แจ้งเบำะแสกำรกระท ำควำมผิด หรือผู้มีอิทธิพลซึ่งน่ำจะเป็น
อันตรำยต่อผู้ร้อง ควรปกปิดชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องก่อนถ่ำยส ำเนำค ำร้องให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องแต่หำกเป็น
กำรกล่ำวหำในเรื่องที่เป็นภัยร้ำยแรงและน่ำจะเป็นอันตรำยต่อผู้ร้องเป็นอย่ำงมำก ก็ไม่ควรส่งส ำเนำค ำร้อง                   
ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง แต่ควรใช้วิธีคัดย่อค ำร้องแล้วพิมพ์ขึ้นใหม่ส่งให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและประทับตรำ 
“ลับ” ในเอกสำรทุกแผ่น 
 9.6 เมื่ออ่ำนค ำร้องแล้วต้องประเมินด้วยว่ำ เรื่องน่ำเชื่อถือเพียงใด หำกผู้ร้องแจ้งหมำยเลข
โทรศัพทม์ำด้วย ควรสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมจำกผู้ร้องโดยขอให้ยืนยันว่ำ ผู้ร้องได้ร้องเรียนจริง เพรำะบำงครั้งอำจ
มีกำรแอบอ้ำงชื่อผู้อ่ืนเป็นผู้ร้อง วิธีกำรสอบถำมไม่ควรบอกเรื่องหรือประเด็นกำรร้องเรียนก่อนควรถำมว่ำท่ำน
ได้ส่งเรื่องร้องเรียนมำจริงหรือไม่ ในลักษณะใดหำกผู้ร้องปฏิเสธก็จะชี้แจงว่ำ โทรศัพท์มำเพ่ือตรวจสอบ ข้อมูล
เบื้องต้นแล้วรีบจบกำรสนทนำ 
 
10. หลักเกณฑ์วิธีกำรตอบสนองข้อร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และกำรแจ้งผู้ร้องเรียนทรำบ 
 10.1 กรณีเป็นกำรขอข้อมูลข่ำวสำร ประสำนหน่วยงำนผู้ครอบครองเอกสำร เจ้ำหน้ำที่                         
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที 
 10.2 ข้อร้องเรียนที่ไม่อยู่ในควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครรำชสีมำ เขต 5 ให้ด ำเนินกำรประสำนหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดควำมรวดเร็วและถูกต้อง
ในกำรแก้ไข ปัญหำต่อไป 
 10.3 ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงำน เช่น กรณี ผู้ร้องเรียนท ำหนังสือร้องเรียน             
ควำมไม่โปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ให้เจ้ำหน้ำที่จัดท ำบันทึกข้อควำมเพ่ือเสนอผู้บริหำรพิจำรณำสั่งกำรไปยัง 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ เพื่อด ำเนินกำรตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนทรำบต่อไป 
 
11. กำรติดตำมแก้ไขปัญหำข้อร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้ทรำบภำยใน 30 วันท ำกำร เพ่ือเจ้ำหน้ำที่จะ
ได้ แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทรำบต่อไป 
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12. กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้ผู้บริหำรทรำบ 
 12.1 ให้รวบรวมและรำยงำนสรุปกำรจัดกำรข้อร้องเรียน ให้ผู้บริหำรทรำบทุกเดือน 
 12.2 ให้รวบรวมรำยงำนสรุปข้อร้องเรียนหลังจำกสิ้นปีงบประมำณ เพ่ือน ำมำวิเครำะห์                    
กำรจัดกำรข้อร้องเรียนในภำพรวมของหน่วยงำน เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนำองค์กร
ต่อไป 
 
13. มำตรฐำนงำน 
 13.1 ด ำเนินกำรแก้ไขข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
 13.2 กรณีได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้กลุ่มกฎหมำยและคดี 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ด ำเนินกำรตรวจสอบและพิจำรณำส่งเรื่องให้
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบให้แล้วเสร็จ
ภำยใน 30 วันท ำกำร 
 
 

--------------------------------------------------- 
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                                            ภำคผนวก 

 

 
 
 

 
 



 

  แบบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 

เขียนที่.................................................................. 

วันที่.............. เดือน ................................ พ.ศ. ................ 

 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 

 ด้วย ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว......................................................................ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ที่อยู่บ้ำนเลขที่........................................หมู่ที่..................ถนน..........................ต ำบล.......................................... 
อ ำเภอ..................................................จังหวัด................................................................................................. ..... 
รหัสไปรษณีย์........................................................... หมำยเลขโทรศัพท์.................................................... ........... 

 เรื่องร้องเรียน
............................................................................................................................. .................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

 รำยละเอียด
............................................................................................................................. .................................................  

............................................................................................................................. ..................................................   

............................................................................................................................. .................................................  

 
 
      

ลงชื่อ................................................ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
      (...............................................) 
   ........../............................../............. 
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คณะจัดท ำแนวปฏิบัติกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 

 

ที่ปรึกษำ 

ดร.สมเกียรติ  ชิดไธสง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ  เขต  5 

 

ผู้จัดท ำ 

นำยวีรัชภัทร์  หิรัญวีรำนันท ์ นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ  

นำงสำวพัชรี  หมำยเหยวกลำง นิติกรช ำนำญกำร 
 

19 


