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คํานํา 

 

  ความพึงพอใจของคณาจารยและบุคลากรท่ีมีตอการบริการของงานนิติการ กองกลาง 

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปการศึกษา 2561 (ปงบประมาณ 2562) มีวัตถุประสงค

เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการของงานนิติการ ดานงานการให

คําปรึกษาเก่ียวกับระเบียบ ขอบังคับ ประกาศตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานในสถาบันอุดมศึกษา 

ตามภารกิจของหนวยงาน 

งานนิติการมีหนา ท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการตีความปญหาวิ เคราะหปญหา                      

ขอกฎหมาย ใหความเห็นทางวิชาการและตอบขอหารือทางกฎหมาย ติดตอประสานงานทางดานกฎหมาย

กับสวนราชการตางๆ และหนวยงานภายนอก เผยแพรความรูทางวิชาการกฎหมาย ดําเนินการตามนโยบาย

ผูบริหารท่ีเก่ียวของดานกฎหมาย ดําเนินการเก่ียวกับคดีความท้ังในทางแพง ทางอาญาและคดีทางปกครอง                      

ของมหาวิทยาลัย งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของและไดรับหมอบหมาย 

ขอขอบ คุณ คณ าจารย และบุ คล ากร ท่ี เข าม าใช บ ริ ก าร ใน งานนิ ติ ก าร ทุ กท าน                    

ท่ีใหความรวมมือตอบแบบสอบถาม เพ่ือเปนขอมูลในการปรับปรุงและพัฒนางานของงานนิติการครั้งตอไป 

 

 

งานนิติการ 
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สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปการศึกษา 2561 (ปงบประมาณ 2562) 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

ความเปนมา 

งานนิติการ ไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการของงานนิติการ กองกลาง

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ปการศึกษา 2561 (ปงบประมาณ 2562) โดยจัดเก็บ

ขอมูลตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหทราบถึงความ

พอใจท่ีไดรับจากการใหบริการในคําปรึกษาเก่ียวกับระเบียบ ขอบังคับ ประกาศตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการ

ดําเนินงานในสถาบันอุดมศึกษา การดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริงตามเรื่องรองเรียนท่ีมีตอมหาวิทยาลัย 

ตามภารกิจของหนวยงาน 

ใน ก า ร ป ร ะ เมิ น ผ ล ค รั้ ง นี้  ง า น ติ นิ ก า ร  ก อ งก ล า ง  สํ า นั ก ง าน อ ธิ ก า ร บ ดี                               

ไดจัดทําแบบสอบถามเพ่ือสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ เพ่ือนําผลท่ีไดจากการประเมินไปปรับปรุง 

แกไขและพัฒนาขอบกพรองในดานตาง ๆ ตอไป 

สําหรับการประเมินความพึงพอใจในครั้งนี้ ไดกําหนดกรอบการประเมินไว 5 ประเด็น 

ไดแก ดานเวลา ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ ดานบุคลากรท่ีใหบริการ ดานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และดานสิ่งอํานวยความสะดวก ท่ีครอบคลุมการใหบริการของงานิติการ กองกลาง สํานักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการของงานนิติการ 

2. เพ่ือศึกษาปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกับการใหบริการ 

 

ปณิธาน 

รวดเร็ว ถูกตอง เท่ียงธรรม เปนหนวยงานสนับสนุนงานดานกฎหมายของมหาวิทยาลัยตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
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วิสัยทัศน 

ใหคําปรึกษาทางกฎหมายและคดีความตางๆ เสริมสรางและพัฒนาธรรมาภิบาล คุณธรรม                  

ความโปรงใสและการปองกันทุจริตในการดําเนินงานฯ 
 

พันธกิจ 

1. สอบสวนพิจารณาเรื่องรองทุกขรองเรียน งานรักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมบุคลากร 

งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของและไดรับมอบหมาย 

2. ตรวจสอบนิติกรรมและสัญญา การดําเนินคดีเก่ียวกับนิติกรรมและสัญญา การตราขอบังคับ 

ระเบียบ ประกาศ งานวินิจฉัย ปญหาขอกฎหมายอันเกิดจากสัญญา 

3. ตีความปญหาวิเคราะหปญหาขอกฎหมาย งานใหความเห็นทางวิชาการและตอบขอหารือ   

ทางกฎหมาย งานติดตอประสานงานทางดานกฎหมายกับสวนราชการตางๆ และหนวยงาน

ภายนอก งานเผยแพรความรูทางวิชาการกฎหมาย งานดําเนินการตามนโยบายผูบริหาร         

ท่ีเก่ียวของดานกฎหมาย งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของและไดรับหมอบหมาย 

 

โครงสรางหนวยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาํนกังานอธกิารบด ี

กองกลาง 

งานบรหิารทัว่ไป งานบรหิารงานบคุคล งานนิตกิาร 
 

- หน่วยธุรการและ
สารบรรณ 

- หน่วยบรหิารจดัการ
ทัว่ไปและพธิกีาร 

- หน่วยเลขานุการ 

- หน่วยบรกิารไปรษณีย ์

- หน่วยบรหิารทัว่ไป 

- หน่วยพฒันาระบบและ
อตัรากาํลงั 

 - หน่วยพฒันาบุคลากร

และกาํหนดตําแหน่ง

ทางวชิาการ 

 - หน่วยสรรหาและบรรจุ

แต่งตัง้ 

 - หน่วยทะเบยีนประวตัิ

และบาํเหน็จ

 

- หน่วยกฎหมายและ
วนิยั 

- หน่วยนิตกิรรมและ
สญัญา 

- หน่วยคดคีวาม 

- หน่วยธุรการและ
สารบรรณ 

 

งานบรหิารคลงัและ

ทรพัยส์นิ 
 

- หน่วยเงนิเดอืน
ค่าจา้ง 

- หน่วยการเงนิ 

- หน่วยธุรการ 

- หน่วยบญัช ี

- หน่วยทรพัยส์นิและ
รายได ้

 

งานเลขานุการสภา

มหาวทิยาลยั  

- หน่วยประชมุ 

- หน่วยธุรการและ
สารบรรณ 

- หน่วยสรรหาและ

เลอืกตัง้ 
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บทที ่2 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถามความพึงพอใจตอการ

ใหบริการงานนิติการ กองกลาง สํานักงานอธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจําปการศึกษา 2560 

(ปงบประมาณ 2561) แบงเปน 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 เปนขอคําถามแบบเลือกตอบสําหรับสอบถามขอมูลท่ัวไปของคณาจารยและ

บุคลากรซ่ึงมีขอคําถาม จํานวน 3 ขอ 

ตอนท่ี 2 เปนขอคําถามแบบมาตรวัดประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ สําหรับ

สอบถามความพึงพอใจของคณาจารยและบุคลากรท่ีมีตอการบริการของงานนิติการ จํานวน 5 ดาน 14 ขอ 

    ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะ 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล โดยนําแบบสอบถามใหคณาจารยและบุคลากรประเมิน ระหวาง

วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562 

 

การวิเคราะหขอมูล 

  ประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอร และดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คารอยละ 

คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑในการพิจารณาแปลความหมายคาเฉลี่ย ดังนี้ 

คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายความวา มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายความวา มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายความวา มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายความวา มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับนอย 

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายความวา มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 

 

 

 

 



 
 

 
7 

บทที ่3 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การศึกษาความพึ งพอใจของผู รับบริการของงานนิ ติการ  ป การศึกษา 2561 

(ปงบประมาณ 2562) แบงออกเปน 5 ประเด็น ไดแก ดานเวลา ดานกระบวนการและข้ันตอนการ

ใหบริการ ดานบุคลากรท่ีใหบริการ ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยศึกษา

จากผูรับบริการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท้ัง 13 หนวยงาน โดยดําเนินการวิเคราะห ดังนี้ 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ตารางท่ี 3.1 จํานวนและรอยละของเพศของผูตอบแบบสอบถาม 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 12 30.8 

หญิง 27 69.2 

รวม 39 100.00 

จากตารางท่ี 3.1 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามจํานวน  39 คน เปนเพศชาย จํานวน 12 คน                

คิดเปนรอยละ 30.8 และเพศหญิง จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 69.2 

 

ตารางท่ี 3.2 จํานวนและรอยละของชวงอายุของผูตอบแบบสอบถาม 

ชวงอายุ จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา 20 ป - - 

20 – 40 ป 20 51.3 

41 – 60 ป 17 43.6 

60 ปข้ึนไป 2 5.1 

รวม 39 100.00 
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จากตารางท่ี 3.2 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 39 คน สวนใหญอยูในชวงอายุ 20-

40 ป จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 51.3  ชวงอายุ 41-60 ป จํานวน 17 คน คิดเปน รอยละ 43.6 และ

ชวงอายุ 60 ปข้ึนไป 2 คน คิดเปนรอยละ 5.1 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 3.3 จํานวนและรอยละของหนวยงานท่ีสังกัดของผูตอบแบบสอบถาม 

สังกัด กลุมตัวอยาง คิดเปนรอยละ 

คณะครุศาสตร 0 0.00 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 0 0.00 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 2 5.13 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7 17.95 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 2.56 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 16 41.03 

คณะวิทยาการจัดการ 7 17.95 

คณะพยาบาลศาสตร 0 0.00 

สํานักงานอธิการบดี 4 10.26 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 2.56 

สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 0 0.00 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0.00 

อ่ืน ๆ (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร)ี 1 2.56 

รวม 39 100.00 
  

จากตารางท่ี 3.3  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 39 คน โดยเรียงลําดับสังกัดท่ีมี

ผูตอบแบบสอบถามมากจนถึงนอยท่ีสุด ดังนี้ ลําดับท่ีหนึ่งสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 41.03 รองลงมา คือ คณะวิทยาการจัดการและคณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวนสังกัดละ 7 คน คิดเปนรอยละ 17.95 สํานักงานอธิการบดี จํานวน 4 คน

คิดเปนรอยละ 10.26 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 5.13 คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และอ่ืน ๆ (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี) 

จํานวนสังกัดละ 1 คน คิดเปนรอยละ 2.56 ตามลําดับ 
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ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจในการรับบริการ 

ตารางท่ี 3.4 ระดับความพึงพอใจของคณาจารยและบุคลากรท่ีมีตอการใหบริการงานนิติการ 

ประเด็น ระดับความพึงพอใจ 

Χ  S.D. แปลผล 

1. ดานเวลา 4.11 0.29 มาก 

1.1 การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 4.07 0.48 มาก 

1.2 ความรวดเร็วในการใหบริการ 4.15 0.36 มาก 

2. ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ 4.15 0.30 มาก 

2.1 แจงขอมูลเก่ียวกับข้ันตอนการใหบริการ 4.15 0.36 มาก 

2.2 การใหบริการตามลําดับกอนหลัง 4.15 0.36 มาก 

3. ดานบุคลากรท่ีใหบริการ 4.53 0.40 มากท่ีสุด 

3.1 ความเหมาะสมในการแตงกายของผูใหบริการ 4.53 0.50 มากท่ีสุด 

3.2 ความเต็มใจและความพรอมในการใหบริการอยางสุภาพ 4.61 0.49 มากท่ีสุด 

3.3 ความรูความสมารถในการใหบริการ เชน สามารถตอบ

คําถามชี้แจงขอสงสัยใหคําแนะนําได 

4.46 0.50 มาก 

3.4 ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมขอสิ่งตอบ

แทน/ไมรับสินบน/ไมหาผลประโยชนในทางมิชอบ 

4.61 0.49 มากท่ีสุด 

3.5 การใหบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ 4.46 0.64 มาก 

4. ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.96 0.46 มาก 

4.1 มีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยสามารถตอบสนองตอความ

ตองการใชบริการได 

3.92 0.62 มาก 

4.2 มีชองทางในการติดตอสื่อสารและใหบริการท่ีหลากหลาย 4.00 0.39 มาก 

5. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.10 0.35 มาก 

5.1 การใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก 3.9 0.48 มาก 

5.2 ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ท่ีนั่งรอรับ

บริการ 

4.1 0.36 มาก 

5.3 ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการ 4.23 0.58 มาก 

คาเฉล่ียรวม 4.24 0.27 มาก 
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จากตารางท่ี 3.4  ระดับความพึงพอใจของคณาจารยและบุคลากรท่ีมีตอการใหบริการของ               

งานนิติการ อยูในระดับมาก (Χ =4.24, S.D.=0.27) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา 

1. ดานเวลา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ =4.11, S.D.=0.29) เม่ือพิจารณาเปนรายขออยูใน

ระดับมากท้ัง 2 ขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก ความรวดเร็วในการใหบริการ (Χ =4.15, S.D.=0.36) และ

การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด (Χ =4.07, S.D.=0.48) ตามลําดับ 

2. ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ =4.15, S.D.=0.30) 

เม่ือพิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก การใหบริการตามลําดับ

กอนหลัง (Χ =4.15, S.D.=0.36) และแจงขอมูลเก่ียวกับข้ันตอนการใหบริการ (Χ =4.15, S.D.=0.36) 

ตามลําดับ 

3. ดานบุคลากรท่ีใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ =4.53, S.D.=0.40) เม่ือพิจารณาเปน

รายขออยูในระดับมากท่ีสุด 3 ขอ และมาก 2 ขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก ความซ่ือสัตยสุจริตในการ

ปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมขอสิง่ตอบแทน/ไมรับสนิบน/ไมหาผลประโยชนในทางมิชอบ  (Χ =4.61, S.D.=0.49)

การใหบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ (Χ =4.46, S.D.=0.64) ความเหมาะสมในการแตงกาย

ของผูใหบริการ (Χ =4.53, S.D.=.0.50) ความรูความสมารถในการใหบริการ เชน สามารถตอบคําถามชี้

แจงขอสงสัยใหคําแนะนําได (Χ =4.46, S.D.=0.50) และความเต็มใจและความพรอมในการใหบริการอยาง

สุภาพ (Χ =4.61 S.D.=0.49) ตามลําดับ 

4. ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาเฉลี่ยอยู ในระดับมาก ( Χ =3.96 , S.D.=0.46)                     

เม่ือพิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก มีชองทางในการติดตอสื่อสาร

และใหบริการท่ีหลากหลาย (Χ =4.00, S.D.=0.39) และมีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยสามารถตอบสนองตอ

ความตองการใชบริการได (Χ =3.92, S.D.=0.62) ตามลําดับ 

5. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ =4.10, S.D.=0.35) เม่ือพิจารณา

เปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง ไดแก ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการ                

(Χ =4.23, S.D.=0.58)  การใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก (Χ =3.9, S.D.=0.48)            

และความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ท่ีนั่งรอรับบริการ (Χ =4.10,S.D.=0.36) ตามลําดับ 
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แบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการของงานนิติการ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปการศึกษา 2561 (ปงบประมาณ 2562) 

-------------------------------------------- 

คําชี้แจง  กรุณาทําเครื่องหมาย  ในขอท่ีตรงกับความเปนจริงและในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 

 

ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ     (1) ชาย    (2) หญิง 

2. อาย ุ   (1) ต่ํากวา  20  ป          (2) 20 – 40  ป     

  (3) 41 – 60  ป      (4) 60 ปข้ึนไป 

3. สังกัด 

 1) คณะครุศาสตร  2) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 3) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  4) คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 5) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  6) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 7) คณะวิทยาการจดัการ  8) คณะพยาบาลศาสตร 

 9) สํานักงานอธิการบด ี  10) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

 11) สถาบันวิจัยและสงเสรมิศลิปวัฒนธรรม  12) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 13) อ่ืน ๆ  

 

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจตอการใหบริการ 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. ดานเวลา      

1.1 การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด      

1.2 ความรวดเร็วในการใหบริการ      

2. ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ      

2.1 แจงขอมูลเก่ียวกับข้ันตอนการใหบริการ      

2.2 การใหบริการตามลําดับกอนหลัง      

3. ดานบุคลากรท่ีใหบริการ      

3.1 ความเหมาะสมในการแตงกายของผูใหบริการ      

3.2 ความเตม็ใจและความพรอมในการใหบริการอยางสุภาพ      

3.3 ความรูความสมารถในการใหบริการ เชน สามารถตอบคําถาม                 
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ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

ช้ีแจงขอสงสัยใหคําแนะนําได 

3.4 ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัตหินาท่ี เชน ไมขอสิ่งตอบแทน/           

ไมรับสินบน/ไมหาผลประโยชนในทางมิชอบ 

     

3.5 การใหบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัต ิ      

4. ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ      

4.1 มีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยสามารถตอบสนองตอความตองการ

ใชบริการได 

     

4.2 มีชองทางในการติดตอสื่อสารและใหบริการท่ีหลากหลาย      

5. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก      

5.1 การใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก      

5.2 ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ท่ีน่ังรอรับบริการ      

5.3 ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการ      

 

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

ขอขอบคุณในความรวมมือ 

งานนิติการ 

 

 

 

 

 


