
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม - วันพุธที่ ๒๘ มนีาคม ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย

แล้วเสร็จ ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๑๐ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๑)  

ส านักงานฯ เร่งรัดการด าเนินการพิจารณาร่างกฎหมาย 
และให้ค าปรึกษาทางกฎหมายแก่หน่วยงาน เพ่ือให้
การจัดท ากฎหมายแล้วเสร็จ และมีผลใช้บังคับให้ทัน
ต่อสถานการณ์ เพ่ือคุ้มครองสิทธิของประชาชน 

๒ การให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ พิจารณาให้ค าปรึกษา 

ทางกฎหมายแก่หน่วยงานภาครัฐ ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๒๓ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 
๓ ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... 
๔ ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๕ ร่างพระราชบัญญัติความม่ันคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. .... 
๖ ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ า

ต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๗ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษี

เพ่ือส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กเพ่ือเป็นสวัสดิการของลูกจ้างส าหรับสถานประกอบการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคล) 

๘ ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๙ ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอนกรุงเทพมหานคร - เมืองพัทยา 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๐ ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร [มาตรการสิทธิประโยชน์

ทางภาษีแก่นักลงทุนที่ลงทุนในวิสาหกิจเริ่มต้น (Angel Investor)] 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 
๑ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอหารือเก่ียวกับค าสั่งทางปกครอง 
๒ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอหารือการเปรียบเทียบปรับโรงพยาบาลเอกชน 
๓ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอหารือเก่ียวกับการจ่ายเงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
๔ นายจารุวัชร เรืองสุวรรณ ขอหารือเรื่องสิทธิค่าเช่าบ้าน 
๕ นายประพนธ์ ร่ ารวยธรรม ขอหารือข้อกฎหมาย (เก่ียวกับการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน) 
๖ นายประพนธ์ ร่ ารวยธรรม ขอหารือข้อกฎหมาย (เก่ียวกับประมวลรัษฎากร) 
๗ ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดมาตรฐานเกลือทะเล

ภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๘ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอหารือวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
๙ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หารือปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบล

บ่อไทย ต าบลวังโบสถ์ ต าบลวังท่าดี ต าบลท่าแดง และต าบลเพชรละคร อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. .... 
๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดจ านวน เขตอ านาจ และวันเปิดท าการของศาลแขวง 

ในจังหวัดระยอง พ.ศ. .... (ก าหนดวันเปิดท าการศาลแขวงระยอง วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑) 
๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดผ้าอนามัยชนิดสอดเป็นเครื่องส าอาง พ.ศ. .... 
๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออก

ใบอนุญาตใช้เรือและการประกันภัยเรือส าหรับโดยสาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน และการก าหนด "พ้ืนที่

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก" เพ่ิมเติม 
๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการแก้ไขกฎหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบการน าเข้า - ส่งออกสินค้า

เกษตรและอาหาร (ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....) 
๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศ

ต้นทางเพ่ือร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการปรับเพิ่มระยะเวลาการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ในการตรวจลงตรา (Visa) 

ประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักร ขออนุญาตท างาน และจัดท า/ปรับปรุงทะเบียนประวัติให้กับแรงงานต่างด้าว 
๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการเพ่ิมทุนของหน่วยงานค้ าประกันเครดิตและการลงทุนแห่งภูมิภาคอาเซียน+๓ 
๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานผลการด าเนินงานการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมท่องเที่ยวอาเซียน 

ครั้งที่ ๓๗ และสรุปผลการประชุมท่องเที่ยวอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารสุดท้ายของการประชุมกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดระดับ

รัฐมนตรี ครั้งที่ ๑๘ และร่างปฏิญญากรุงบาก ู
๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการประชุมสุดยอดผู้น าแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิลุ่มแม่น้ าโขง 

๖ ประเทศ ครั้งที่ ๖ (6th GMS Summit) ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 
 
 
 

 

     เอกสารแนบ ๒ 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม - วันพุธที่ ๒๘ มนีาคม ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ....  

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

 ๑. ก าหนดมาตรการในการป้องกัน ปราบปราม และควบคุมยาเสพติด โดย 
๑.๑ ให้คณะรัฐมนตรีมีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๑.๒ ให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ และเลขาธิการ ป.ป.ส. 

เป็นกรรมการและเลขานุการ) 
๑.๓ ก าหนดการควบคุมยาเสพติด โดยให้มีคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด (ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน

กรรมการ และเลขาธิการ อย. เป็นกรรมการและเลขานุการ) 
๑.๔ ก าหนดประเภทของยาเสพติดให้โทษเป็น ๕ ประเภท ได้แก่ 

(๑) ประเภท ๑ ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง เช่น เฮโรอีน (Heroin) 
(๒) ประเภท ๒ ยาเสพติดให้โทษทั่วไป เช่น มอร์ฟีน (Morphine) โคคาอีน (Cocaine) โคเดอีน (Codeine) หรือ

ฝิ่นยา (Medicinal Opium) 
(๓) ประเภท ๓ ยาเสพติดให้โทษที่มีลักษณะเป็นต ารับยา และมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ผสมอยู่ด้วย   
(๔) ประเภท ๔ สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ หรือประเภท ๒ เช่น อาเซติค แอนไฮไดรด์ 

(Acetic Anhydride) 
(๕) ประเภท ๕ ยาเสพติดให้โทษที่มิได้เข้าอยู่ในประเภท ๑ ถึงประเภท ๔ เช่น พืชฝิ่น  

๑.๕ ก าหนดประเภทของวัตถุออกฤทธิ์ออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ 
(๑) ประเภท ๑ วัตถุออกฤทธิ์ที่ไม่ใช้ในทางการแพทย์ และมีแนวโน้มในการน าไปใช้ในทางท่ีผิดสูง 
(๒) ประเภท ๒ วัตถุออกฤทธิ์ที่ใช้ในทางการแพทย์ และมีแนวโน้มในการน าไปใช้ในทางท่ีผิดสูง 
(๓) ประเภท ๓ วัตถุออกฤทธิ์ที่ใช้ในทางการแพทย์ และมีแนวโน้มในการน าไปใช้ในทางท่ีผิด 
(๔) ประเภท ๔ วัตถุออกฤทธิ์ที่ใช้ในทางการแพทย์ และมีแนวโน้มในการน าไปใช้ในทางที่ผิดน้อยกว่าประเภท ๓ 

๑.๖ ก าหนดเกณฑก์ารอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนต ารับยาเสพติด 
และมาตรการควบคุมพิเศษในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

๒. ก าหนดมาตรการในการบ าบัดรักษาและการฟื้นฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติด 
๒.๑ ให้มีคณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด (รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็น

ประธานกรรมการ และรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ) 
๒.๒ ให้ผู้ท าความผิดฐานเสพยาเสพติด มียาเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์เพ่ือเสพไว้ในครอบครองซึ่งเข้ารับการบ าบัด 

รักษาและได้รับหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการบ าบัดรักษาจากหัวหน้าสถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
พ้นจากความผิดดังกล่าว 

๒.๓ ให้กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานคร ต้ังศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมเพ่ือติดตาม ดูแล ให้ค าปรึกษา 
แนะน า ให้ความช่วยเหลือ และสงเคราะห์แก่ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษา 

๒.๔ ก าหนดความผิดเกี่ยวกับการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ดังนี้ 
(๑) ห้ามท าการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดนอกสถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
(๒) ห้ามโฆษณาเกี่ยวกับการบ าบัดรักษายาเสพติด ทั้งด้วยตัวเองหรือโดยผู้อื่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓. บทก าหนดโทษ 
๓.๑ ก าหนดอัตราโทษตามฐานความผิดที่ก าหนด ได้แก่ 

(๑) อัตราโทษส าหรับมาตรการการป้องกัน ปราบปราม และควบคุมยาเสพติด  
(๒) อัตราโทษส าหรับมาตรการการบ าบัดรักษาและการฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติด 

๓.๒ การกระท าความผิดนอกราชอาณาจักรที่ต้องรับโทษในราชอาณาจักร 
๓.๓ โทษส าหรับการผลิต น าเข้า ส่งออก หรือจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ปลอม ผิดมาตรฐาน หรือ 

เสื่อมคุณภาพ 
๓.๔ โทษเกี่ยวกับการผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย มีไว้ในครอบครอง หรือน าผ่านยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ 
๓.๕ โทษเกี่ยวกับการเสพยาเสพติดและการมีไว้ในครอบครอง 
๓.๖ โทษส าหรับการจูงใจ ชักน า ยุยงส่งเสริม ใช้อุบายหลอกลวง หรือใช้ก าลังบังคับ ให้ผู้อ่ืนเสพยาเสพติด 
๓.๗ โทษส าหรับความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐ 

๔. ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม ส าหรับการด าเนินการเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ในบางกรณีท่ีต้องได้รับอนุญาต 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

การปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน ปราบปราม และควบคุมยาเสพติด รวมถึงการบ าบัดรักษาและ  
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดโดยการรวบรวมและปรับปรุงหลักการของบทบัญญัติดังกล่าวมาก าหนดเป็นร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ 
ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด จะท าให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวก 
และสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่าย เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องและเพ่ือประโยชน์ในการอ้างอิงและการใช้บังคับกฎหมาย
อย่างเป็นระบบในการป้องกันการแพร่กระจายยาเสพติดและการใช้ยาเสพติดในทางที่ไม่ถูกต้องอันจะน าไปสู่การเสพติดยาเสพติด 
ซึ่งเป็นการบั่นทอนสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันการแพร่กระจายยาเสพติดเข้าสู่กลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นก าลังส าคัญ 
ในการพัฒนาประเทศ 

 

รายช่ือผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์  
ชื่อสกุล   นายดิสทัต  โหตระกิตย์                         ต าแหน่ง   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๖๒๙ 
รายช่ือผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ 
ชื่อสกุล   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผน 
หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล์   kesineeksdk@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม - วันพุธที่ ๒๘ มนีาคม ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างพระราชบัญญัติความม่ันคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. .... 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. ก าหนดให้มีคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ เพ่ือก าหนดในนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ 

๒. ให้จัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติมีฐานะเป็นนิติบุคคล และไม่เป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นส่วนราชการที่ไม่แสวงหาผลก าไร 
โดยทุนและทรัพย์สินของสถาบันมาจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ เงินอุดหนุนจากภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือองค์กรอื่น รวมทั้งจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 

๓. ก าหนดการบริหารและการด าเนินการของสถาบัน 
๔. ก าหนดมาตรการลงโทษส าหรับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ โดยให้มีโทษปรับและจ าคุก 

 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ร่างพระราชบัญญัตินี้เป็นการก าหนดให้มีองค์กรซึ่งท าหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านวัคซีนแห่งชาติ เพ่ือให้
การบริหารจัดการด้านวัคซีนมีความเป็นเอกภาพ มีความต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
การวิจัยการพัฒนา การผลิต การประกัน การกระจายวัคซีนที่มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอส าหรับการใช้วัคซีนเพ่ือการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค อันจะน าไปสู่การพ่ึงตนเองและความม่ันคงด้านวัคซีนของประเทศ  

 

รายช่ือผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์  
ชื่อสกุล   นายดิสทัต  โหตระกิตย์                         ต าแหน่ง   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๖๒๙ 
รายช่ือผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ 
ชื่อสกุล   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผน 
หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล์   kesineeksdk@gmail.com 

 
 
 


