
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน - วันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ 

ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๑๑ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๑) 
 

ส านักงานฯ เร่งรัดการด าเนินการพิจารณา 
ร่างกฎหมาย และให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย
แก่หน่วยงาน เพ่ือให้การจัดท ากฎหมาย
แล้วเสร็จ และมีผลใช้บั งคับให้ทันต่อ
สถานการณ์ เพ่ือคุ้มครองสิทธิของประชาชน 

๒ การให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย

แก่หน่วยงานภาครัฐ จ านวน ๓๑ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดมีบัลลาสต์ในตัวส าหรับการให้แสงสว่างทั่วไปต้องเป็นไป

ตามมาตรฐาน พ.ศ. ..... 
๓ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วเดี่ยวต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 
๔ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุดสายพ่วงส าหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์

คล้ายกันต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 
๕ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดกิจการหรือลูกจ้างอ่ืนที่ไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม พ.ศ. ....  
๖ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดคุณสมบัติของบุคคลซึ่งสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ 

ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทน พ.ศ. .... 
๗ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบ าเหน็จชราภาพแก่ผู้ประกันตนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย 

พ.ศ. .... 
๘ ร่างกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย พ.ศ. .... 
๙ ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมส าหรับบุคคลซึ่งสมัครเข้าเป็นผู้ ประกันตน 

พ.ศ. .... 
๑๐ ร่างกฎส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษส าหรับสารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. .... 
๑๑ ร่างค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ../๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  

ที่ ๑๗/๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ขอหารือประเด็นข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒ กระทรวงมหาดไทย หารือประเด็นการขอสละสัญชาติไทยของบุคคลสัญชาติไทยที่มีอายุไม่ครบยี่สิบปีบริบูรณ์ 
๓ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอหารือกรณีการมอบอ านาจออกบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
๔ กรมส่งเสริมการเกษตร ขอความอนุเคราะห์ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อระเบียบและข้อกฎหมาย 
๕ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ขอหารือการก าหนดค่าทดแทนการถูกคุมขัง ตามมาตรา ๒๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ

ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๖ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หารือการใช้ประโยชน์หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของการรถไฟฟ้าขนส่ง

มวลชนแห่งประเทศไทย 
๗ กระทรวงยุติธรรม ขอหารือประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายของสภาทนายความ 
๘ กระทรวงการคลัง ขอความอนุเคราะห์จัดท าค ารับรองทางกฎหมาย (Legal Opinion) 
๙ กระทรวงการต่างประเทศ ขอความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ ๒๘ 

๑๐ การประปานครหลวง หารือเกีย่วกับการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 
๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. .... 
๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระติกน้ าร้อนไฟฟ้า 

คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 
๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบล

นครสวรรค์ตก อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. .... 
๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ในการช าระราคาและ 

ค่าทดแทนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้าน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเก่ียวกับท่ีอับอากาศ พ.ศ. .... 
๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานคลองแยกซอย ๓ ขวา ของคลอง

ซอย ๕ ซ้าย ของคลองส่งน้ าสายใหญ่ ๒ ซ้าย เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง พ.ศ. .... 
๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดยโสธร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดยโสธร พ.ศ. ๒๕๕๕) 
๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตราด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตราด พ.ศ. ๒๕๕๖) 
๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการเข้าร่วม

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic Community : AEC พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะ
ของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๑๐๐ ปี การสหกรณ์ไทย พ.ศ. .... 

๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างบันทึกความร่วมมือด้านไปรษณีย์ระหว่างกระทรวงกิจการภายในและ  
การสื่อสารแห่งประเทศญี่ปุ่นและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทย 

๒๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลัง
กู้เงินเพื่อฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

    เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 

๒๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการเสนออุทยานธรณีสตูลเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก 
(UNESCO Global Geoparks) 

๒๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอผ่อนผันยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เพ่ือ
ก่อสร้างถนนในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ ส าหรับโครงการทางหลวงหมายเลข ๑๑๘ สายเชียงใหม่ - เชียงราย ตอนอ าเภอ
ดอยสะเก็ด - บ้านแม่เจดีย์ 

๒๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอผ่อนผันการใช้พ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ ๑ บี เพ่ือท าเหมืองแร่ของบริษัท สิรินิธิ 
จ ากัด ที่จังหวัดนครราชสีมา 

๒๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติ "แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานด้านกฎอนามัยระหว่างประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ส าหรับช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔" 

๓๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการขอความเห็นชอบบัญชีรายการสินค้าจากเขตอุตสาหกรรมเกซองที่ได้ปรับ
พิกัดระบบฮาร์โมไนซ์เป็นฉบับปี ๒๐๑๒ ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี 

๓๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการรับรองและลงนามระหว่างการประชุมรัฐมนตรี
ขนส่งอาเซียน ครั้งที่ ๒๒ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน - วันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคล
สูญหาย พ.ศ. .... 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. ปรับปรุงองค์ปประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคล
สูญหาย 

๒. ปรับปรุงบทนิยามค าว่า “การทรมาน” “การกระท าให้บุคคลสูญหาย” “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” และ “คณะกรรมการ” และเพ่ิม 
บทนิยามค าว่า “ผู้ได้รับความเสียหาย” ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับกฎหมายฉบับนี้ 

๓. ก าหนดความผิดฐานกระท าทรมาน ให้รวมถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าต่อผู้ อ่ืนเพ่ือให้รับสารภาพ ลงโทษ ข่มขู่  
เลือกปฏิบัติ รวมทั้งการจับ ขัง ลักพา หรือท าให้ผู้อ่ืนเสียอิสรภาพ 

๔. เพ่ิมเติมความรับผิดของผู้บังคับบัญชาให้เหมาะสม และก าหนดบทลงโทษเป็นจ าคุกตั้งแต่ ๕ - ๓๐ ปี หรือปรับตั้งแต่ 
๑๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามฐานความผิด 

๕. ขยายขอบเขตผู้เสียหายกรณีบุคคลผู้ถูกกระท าให้สูญหายให้รวมถึงสามี ภริยา ผู้บุพการี และผู้สืบสันดานของผู้ได้รับ 
ความเสียหายเพ่ือใหส้ามารถเข้ามาตอ่สู้คดีได ้

๖. ในการควบคุมผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพต้องมีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกจ ากัดเสรีภาพ และหากมีการปล่อยตัวต้องบันทึกด้วย
ว่ามีผู้ใดมารับตัวไป 

๗. ก าหนดให้คดีความผิดตามกฎหมายนี้ เป็นคดีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ในกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิด ให้พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
เป็นผู้มีอ านาจสืบสวนสอบสวน โดยด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... มีวัตถุประสงค์เพ่ือขจัดการ
ทรมาน หรือการประติบัติ หรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือย่ ายีศักดิ์ศรีโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ เพ่ือก าหนดให้การ
กระท าให้บุคคลสาบสูญเป็นฐานความผิดตามกฎหมายอาญา (เน้นการกระท าของเจ้าหน้าที่รัฐหรือการกระท าในนามเจ้าหน้าที่รัฐ) 
รวมทั้งก าหนดบทก าหนดโทษส าหรับความผิดดังกล่าวไว้โดยเฉพาะ นอกจากนี้ ยังก าหนดให้รัฐมีหน้าที่ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและจัด
ให้เหยื่อ ผู้ได้รับความเสียหาย และสมาชิกในครอบครัวได้รับการเยียวยาและชดเชยอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ เพ่ือรองรับการด าเนินการ
ตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี (Convention 
against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment : CAT) และอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (International Convention for the Protection of 
all Persons from Enforced Disappearance : CED) อีกทั้งยังเป็นการแสดงเจตจ านงอย่างเด่นชัดของรัฐบาลไทยต่อประชาคมโลก
ถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาการกระท าทรมาน หรือการประติบัติ หรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือ 
ที่ย่ ายีศักดิ์ศรี และการท าให้บุคคลหายสาบสูญโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเป็นมาตรการในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
สูงสุดในกระบวนการยุติธรรม 
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ข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน - วันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :    

๑. ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดกิจการหรือลูกจ้างอ่ืนที่ไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม พ.ศ. .... 
สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 

ก าหนดประเภทกิจการหรือลูกจ้างท่ีไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม ดังนี้ 
(๑) ลูกจ้างของเนติบัณฑิตยสภา 
(๒) ลูกจ้างของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
(๓) ลูกจ้างของสภากาชาดไทย 
(๔) ลูกจ้างของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(๕) ลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 
(๖) ลูกจ้างของกิจการเพาะปลูก ประมง ป่าไม้ และเลี้ยงสัตว์ ที่ไม่ได้จ้างตลอดปี และไม่มีลักษณะงานที่เป็นกิจการ

นอกเหนือกิจการดังกล่าวรวมอยู่ด้วย 
(๗) ลูกจ้างทีท่ างานเป็นครั้งคราว หรือตามฤดูกาล 
(๘) ลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดา และงานที่ลูกจ้างท าไมไ่ด้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย  
(๙) ลูกจ้างของผู้ประกอบการค้าเร่หรือการค้าแผงลอย 

๒. ร่างกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย พ.ศ. .... 
สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 

๑. เหตุสุดวิสัย หมายถึง อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ธรณีพิบัติภัย หรือภัยอ่ืน ๆ ที่เกิดจากธรรมชาติจนไม่สามารถประกอบกิจการได้
ตามปกติ 

๒. ให้ผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยครึ่งหนึ่งของค่าจ้างรายวันตลอดเวลา 
ที่ไมไ่ด้ท างาน แต่ไม่เกิน ๑๘๐ วัน โดยให้จ่ายเป็นรายเดือน เศษของเดือนให้ค านวณจ่ายเป็นรายวัน 

๓. ให้งดการจ่ายประโยชน์ทดแทน ในกรณีต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนลาออกหรือถูกเลิกจ้าง  
(๒) สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง เนื่องจากสัญญาจ้างสิ้นสุดลง  

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

๑. ความชัดเจนในการมีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมของลูกจ้าง 
๒. การคุ้มครองลูกจ้างในกรณีไม่ได้ท างานอันมีสาเหตุจากภัยธรรมชาติ และเหตุสุดวิสัย 
๓. ก าหนดการจ่ายเงินทดแทนอย่างชัดเจน ทั้งจ านวนเงิน และระยะเวลาในการจ่าย เพ่ือให้ลูกจ้างได้ทราบสิทธิประโยชน์  

ของตนเอง 
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หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๔๓๘ 
รายช่ือผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ 
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