
 
 

  
 
 

วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย 
 

ลําดับความเรง่ด่วน-ผู้ปฏิบัติ 

ด่วนที่สุด 
ลําดับความเรง่ด่วน-ผู้รบัทราบ

ด่วนที่สุด 

วัน-เดือน-ป ี
๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

ที่ของผูใ้ห้ขา่ว 
ที่ มท ๐๒๑๔(ฉ)/๑๖๐ 
โทร. ๐๒-๒๒๖-๒๑๐๕ 

จาก กระทรวงมหาดไทย 
ถึง ผู้รับปฏิบัติ  หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ผู้รับทราบ  รอง หน.คสช./หน.ฝมค. รอง ฝมค. หน.คณะประสาน/กห./กต./ทก. 
                

ด้วยกระทรวงมหาดไทย โดยหน่วยงานในสังกัด (กรม รัฐวิสาหกิจ จังหวัดและอําเภอ) ได้ดําเนินการตาม
นโยบาย ประกาศและคําสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ดังน้ัน จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงาน      ในวันที่ ๗ 
เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ในห้วงเวลา ๐๐.๐๑ – ๑๖.๐๐ น. โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ
๑ การช้ีแจงทําความเข้าใจเร่ืองเหตุผลในการ

เข้ าบริ หารประ เทศของ  คสช .  และ 
Roadmap ของคสช. 

 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามท่ีกระทรวงมหาดไทยสั่ง
การ โดยมีการทําความเข้าใจต่อกลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่ม
เอกชน กลุ่มพลังงานมวลชน กลุ่มแกนนําทางการเมือง และ
กลุ่มข้าราชการ โดยในรอบวัน จังหวัดและอําเภอทั่ว
ประเทศได้ดําเนินการทั้งหมด ๙๘๓ ครั้ง มีกลุ่มเป้าหมายรับ
ฟังการดําเนินการ จํานวน ๕๗,๔๑๒ คน 
กิจกรรมที่สําคญั/เด่น  
- นายอําเภอเมืองปัตตานี เ ป็นประธานการประชุม
ปลัดอําเภอและข้าราชการฝ่ายปกครอง เ พ่ือแจ้งข้อ
ราชการและติดตามงานนโยบายของศูนย์อํานวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และของ คสช. ณ ห้อง
ประชุมอําเภอเมืองปัตตานี 

 

๒ ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร กั บก า รก ร ะทํ า ที่ ไ ม่
เหมาะสมกับสถาบันสําคัญของชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่ง
การ ในการเฝ้าระวังการดําเนินการที่ไม่เหมาะสมกับ
สถาบันของชาติ  ทั้งน้ี พบการกระทําที่ไม่เหมาะสมฯ ๑ 
กรณี จึงแจ้งความดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

 

๓ การป้องกันการสร้างสถานการณ์ ความไม่
สงบและการระงับการชุมนุมทางการเมือง 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามท่ีกระทรวงมหาดไทยสั่ง
การ เพ่ือเฝ้าระวังการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบและการ
ชุมนุมทางการเมือง ในวันที่ ๗ ส.ค. ๒๕๕๗ โดยต้ังจุดตรวจ
ความมั่นคง ๙๑๘ ครั้ง ดําเนินการตรวจค้นเพ่ือป้องกันการ
สร้างสถานการณ์ ๙๒๖ ครั้ง ทั้งน้ี พบอาวุธ/แผนการ/
ข่าวสารที่อาจนําไปสู่การสร้างสถานการณ์ความรุนแรงทั้งสิ้น 
๕ ครั้ง ซึ่งได้ดําเนินการให้กลับคืนสู่ความสงบเรียบร้อยแล้ว 

 

 
 

 
หน้า   ๑   ของ  ๖  หน้า          

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 
 
 

 
 
 
 

 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ
๔ การตรวจสอบการบิดเบือนข่าวสาร

และสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับ
อนุญาต 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยการตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุที่ไม่ได้รับ
อนุญาต พบว่ามีสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาตฯ จํานวน 
๑๕ สถานี จับกุมดําเนินคดี จํานวน ๑ คดี และได้ช้ีแจงทํา
ความเข้าใจให้เจ้าของสถานีที่ตรวจพบ ดําเนินการให้ถูกต้อง
ตามกฎหมายแล้ว 

 

๕ การป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลาย
ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
ในการป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยตรวจพบการกระทําความผิดฯ จํานวน ๑๗ ครั้ง มีการแจ้ง
ความดําเนินคดี ๑๖ คดี และสามารถจับกุมผู้ต้องหาดําเนินคดี 
จํานวน ๑๐ คน 
กิจกรรมที่สําคญั/เด่น  
- รองผู ้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ รองผู ้บังคับการจังหวัด
ทหารบกอุตรดิตถ์ ผู้อํานวยการเขื่อนสิริกิติ์ และหน่วยงานที่
เกี ่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวการจัดกิจกรรมปลูกป่า กฟผ. 
เฉลิมพระเกียรติ ในพ้ืนที่ ๒,๐๐๐ ไร่ ณ วนอุทยานต้นสักใหญ่ 
และกิจกรรมปล่อยพันธ์ุปลา ๒ ล้านตัว ณ ลานเอนกประสงค์
ริมนํ้าน่าน เน่ืองในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา และเพ่ือ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เน่ืองในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา  
- นายอําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุร ี ร่วมกับหัวหน้าชุด
คุ้มครองทหารพรานที่ ๒  เจ้าหน้าที่ตํารวจ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน
เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียนและประชาชน 
รวมจํานวน ๑๕๐ คนร่วมกันปลูกป่าอาเซียนตามแนวชายแดน
ไทย-กัมพูชา เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าสนองต่อพระราชเสาวนีย์ของ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และมาตรการของ 
คสช. ณ บริเวณเชิงถ้ําจําปา ตําบลทับช้าง อําเภอสอยดาว 
จังหวัดจันทบุรี 

 

๖ การกวดขันห้ามเล่นการพนันและ
การจัดระเบียบสังคม 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
ในการกวดขันห้ามเล่นการพนันและการจัดระเบียบสังคม โดย
จับกุมรวมได้ ๖๗ คดี เป็นคดีประเภทบ่อนพนัน ๒๔ คดี 
ตู้ม้า ๐ คดี สลากกินรวบ ๑๒ คดี และคดีอ่ืนๆอีก ๒๙ คดี มี
ผู้ต้องหา จํานวน ๒๕๕ คน ทั้งน้ี ได้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจในการลดละเลิกการพนันและจัดระเบียบสังคม 
๓๐๗ ครั้ง  

 

 
หน้า   ๒    ของ  ๖   หน้า       

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 
 
 

 
 
 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ
  กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น  

- ชุดปฏิบัติการอําเภอนาแก จังหวัดนครพนม ประกอบด้วย
ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตํารวจ จับกุมผู้ลักลอบเล่นการพนัน
และสลากกินรวบ จํานวน ๒ ราย พร้อมของกลางสลากกินรวบ 
๓๐ ฉบับ เงินสด ๑๑,๑๕๐ บาท และเครื่องคิดเลข ๑ เครื่อง 
ในพ้ืนที่หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๗ ตําบลหนองบ่อ อําเภอนาแก จึง
ควบคุมตัวส่ งพนักงานสืบสวน  สถานีตํารวจภูธรนาแก
ดําเนินคดีต่อไป 

 

๗ การตรวจสอบพฤติกรรมความผิด
เก่ียวกับการติดตามทวงหน้ีจากชาวนา 
การลดต้นทุนการผลิตของชาวนา และ
การตรวจสอบโครงการรับจํานําข้าว 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทย  
สั่งการ โดยทําการตรวจสอบพฤติกรรมการทวงหนี้ชาวนา  
ทั้งน้ี พบการกระทําความผิดฯ จํานวน ๑ ครั้ง ซึ่งได้แจ้งความ
ดําเนินคดีแล้ว และมีการจัดโครงการส่งเสริมการลดต้นทุน
การผลิตของเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถสร้างผลผลิต
ได้มีอย่างประสิทธิภาพและมีรายได้จากการเกษตรเพ่ิมขึ้น 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น  
- ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านประชุมแนวทางแก้ไขปัญหาราคา
ลําไยตกตํ่า โดยเน้นการสร้างความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วน
ร่วมกันของผู้รับกับเกษตรกรในพ้ืนที่ เพ่ือวางมาตรการแก้ไข
ปัญหาระยะยาวทั้งเรื่องคุณภาพ การปลูกนอกฤดูกาล และการ
จัดหาแหล่งตลาดในอนาคตให้มากขึ้น 

 

๘ การปราบและการหยุดย้ังการแพร่
ระบาดของยาเสพติด 

จังหวัดและอําเภอดําเนินการตามท่ีกระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยได้ดําเนินการปราบปรามและป้องกันยาเสพติดเป็น ๓ มิติ 
ได้แก่ การปราบปราม ป้องกัน และบําบัดรักษา คือ 
- การปราบปรามสามารถจับกุมได้ ๕๕๗ คดี ผู้ต้องหา ๖๓๙ คน 
- การป้องกันโดยตรวจสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดยาเสพติด ๓๘๖ ครั้ง จํานวนสถานที่ ๘๓๒ แห่ง 
- จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการนําผู้เสพและกลุ่มเสี่ยงที่ 
ตรวจพบ เข้ารับการบําบัดและอบรมฟ้ืนฟู ณ สถานบําบัดใน
พ้ืนที่ที่กําหนดไว้แล้ว 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดอ่างทอง สนธิกําลังเจ้าหน้าที่
ทหาร ตํารวจ และเจ้าหน้าที่เรือนจํา ร่วมทําการตรวจค้น
เรือนจําจังหวัดอ่างทอง เพ่ือหาสิ่งของผิดกฎหมายตามนโยบาย 
คสช. โดยสุ่มตรวจปัสสาวะผู้ต้องขัง ๖๐ คน พบปัสสาวะสีม่วง 
๖ คน และตรวจพบของกลาง อุปกรณ์การเสพยาเสพติด บุหรี่ 
มีด อุปกรณ์ดัดแปลงอาวุธ เลขบัญชีธนาคาร และเบอร์
โทรศัพท์ จึงส่งพนักงานสืบสวนเพ่ือขยายผลดําเนินคดีต่อไป 

 

 
หน้า   ๓    ของ  ๖   หน้า  

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 
 
 

 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ
  - เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และชุด

เฉพาะกิจราเมศวร จับกุมผู้ต้องหาค้ายาบ้าได้ ๑ ราย พร้อม
ของกลางยาบ้า ๘,๔๐๐ เม็ด ยาไอซ์ ๒๗๑ กรัม อาวุธปืนสั้น 
ขนาด.๓๘ จํานวน ๑ กระบอก โดยได้นําส่งพนักงานสอบสวน
เพ่ือดําเนินคดีต่อไปแล้ว 
- ฝ่ายปกครองอําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ
ทหารชุดประสานงานที่ ๑ กองกําลังสุรนารี เจ้าหน้าที่ตํารวจ
สถานีตํารวจภูธรเขมราฐ และตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒๗ 
ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหา ๑ ราย พร้อมของกลางยาบ้า ๙,๙๐๖ เม็ด 
บริเวณอําเภอโขงเจียม และในวันเดียวกันได้ร่วมกันจับกุม
ผู้ต้องหาอีก ๑ ราย พร้อมของกลางยาบ้า ๑,๙๙๐ เม็ด บริเวณ
อําเภอเขมราฐ  โดยได้นําตัวผู้ ต้องหาพร้อมของกลางส่ง 
พนักงานสอบสวนดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้ว 

 

๙ การดําเนินงานของศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป 

กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย 
กรม รัฐวิสาหกิจ จังหวัด และอําเภอ จัดทํากิจกรรมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป โดยเชิญคู่ขัดแย้งทาง
การเมืองมาปรึกษาหารือร่วมกัน ๑๑ ครั้ง มีผู้เข้าร่วม ๖๒๗ คน 
และมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในแต่
ละพ้ืนที่ ๔๓๒ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๖๗,๘๘๕ คน 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
-  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 
“ศาสนิกสัมพันธ์ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ”  โดยมี
ส่วนราชการ ผู้นําทางศาสนา และศาสนิกชนเข้าร่วมงานกว่า 
๑,๐๐๐ คน ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี  
-  ผู้ ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการ 
"เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองใน
วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคมและวันสตรีไทย” เพ่ือสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้สตรีจังหวัดหนองคาย ณ 
อําเภอเมืองหนองคาย 

 

๑๐ การรับมอบอาวุธปืน เคร่ืองกระสุน
หรือวัตถุระเบิดฯ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตรวจค้นและจับกุมการ
ครอบครองอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่ใช้เฉพาะ
แต่การสงครามอย่างเข้มงวด โดยพบส่วนที่ได้รับมอบจาก
ประชาชนหรือประชาชนนํามาทิ้งไว้ ประกอบด้วย อาวุธปืน ๑ 
กระบอก วัตถุระเบิด ๔ ลูก และจากการตรวจค้น จับกุม พบ
อาวุธปืน ๖ กระบอก กระสุน ๒ นัด และวัตถุระเบิด ๑ ลูก 

 

 
หน้า   ๔   ของ  ๖  หน้า    

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

 

 

 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ
๑๑ การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ัน กระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้จังหวัดและอําเภอดําเนินการ

ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน โดย
ในเดือนสิงหาคม จังหวัดและอําเภอได้ทําการประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการ และประชุมกํานัน ผู้ ใหญ่บ้าน เ พ่ือเน้นยํ้า
ความสําคัญในการถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันอย่างเคร่งครัดแล้ว 

 

๑๒ การแก้ไขปัญหาแรงงานคนต่างด้าว กระทรวงมหาดไทยดําเนินการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 
ตามนโยบาย คสช. โดยรับรายงานจากศูนย์บริการจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) ทั่วประเทศ
และแรงงานต่างด้าวที่ทํางานในกิจการประมง ต้ังแต่วันที่  
๒๖ มิถุนายน – ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ สรุปยอดการลงทะเบียนฯ 
ทั้งประเทศ รวมท้ังสิ้น ๕๓๔,๘๗๕ คน โดยแบ่งเป็น สัญชาติ
เมียนมาร์ ๒๐๑,๑๘๘ คน สัญชาติกัมพูชา ๒๔๘,๓๑๖ คน และ
สัญชาติลาว ๘๕,๓๗๒ คน 

 

๑๓ การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้กับประชาชน   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ได้รับ
รายงานเหตุอุทกภัยจากฝนตกหนักต่อเน่ืองจากจังหวัด
อุบลราชธานี  ทําให้นํ้าท่วมขังขยายเป็นวงกว้างเพ่ิมขึ้น รวม 
๒๔ อําเภอ ๑๒๙ ตําบล ๑,๑๓๐ หมู่บ้าน ๕๐,๖๙๕ ครัวเรือน 
๑๖๒,๒๑๙ คน นํ้าท่วมบ้าน ๑,๖๐๘ หลัง ถนน ๒๙๘ สาย 
สะพาน ๔๑ แห่ง วัด ๑๕ แห่ง และมีผู้เสียชีวิตรวม ๒ ราย (พบ
ศพวันที่ ๒ และ วันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๕๗) ทั้งน้ี ศูนย์อํานวยการ
เฉพาะกิจฯอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี และศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๓ (อุบลราชธานี) และเขต ๖ 
(ขอนแก่น) ได้เข้าช่วยเหลือในพ้ืนที่ประสบภัย รวมถึงมูลนิธิ
ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบสิ่งของ
พระราชทานรวม ๓,๕๐๐ ชุด และมูลนิธิเพ่ือนพึง(ภาฯ)ยาม
ยาก มอบสิ่งของพระราชทานรวม ๒,๙๓๐ ชุด เพ่ือเป็นการ
ช่วยเหลือในเบ้ืองต้นแล้ว 

 

๑๔ การจัดต้ังศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัด จัดต้ังศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัด เพ่ือรับเร่ืองราวร้องทุกข์จากประชาชาชน และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด ให้สามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างเสมอภาค มีคุณภาพและรวดเร็ว ตาม
นโยบายของ คสช. 
 

 

 
หน้า   ๕   ของ  ๖  หน้า    

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

 

 

 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ
  กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 

- จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับเรื่องร้องเรียนเพ่ือขอความเป็น
ธรรม จํานวน ๑๓ เรื่อง โดยมีเรื่องร้องเรียนที่น่าสนใจ เช่น 
ร้องเรียนกรณีเทศบาลตําบลนาสาร อําเภอพระพรหม ไม่เก็บ
ขยะมูลฝอย, คัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน อําเภอหัวไทร, 
ขอให้แก้ปัญหาแมลงวันจากฟาร์มไก่ อําเภอฉวาง, การปล่อย
นํ้าเสียจากโรงงานลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะ อําเภอสิชล, ขอความ
เป็นธรรมเก่ียวกับที่ ดิน นส .๓ ครุฑดํา อําเภอปากพนัง , 
ร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนจากการทําประมงพ้ืนที่ชายฝั่ง 
อําเภอหัวไทร เป็นต้น ซึ่งจังหวัดฯได้รับเรื่องร้องเรียนไว้ โดยได้
แจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการแก้ไขปัญหาเป็นรายกรณี
ดังกล่าวแล้ว 

 

 
หน้า   ๖   ของ  ๖  หน้า    
 

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

ชื่อผู้อนุมัติข่าว 
นายวิบลูย์  สงวนพงศ ์
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ชื่อผู้เขียนข่าว       
                     ประดิษฐ์  ยมานันท์ 

(นายประดิษฐ์  ยมานันท์) 
เลขานุการศนูย์เฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย 

เพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติโทรศัพท์ 
๐๒-๒๒๖๒๑๐๕ 

โทรสาร ๐๒-๒๒๒๔๘๒๖ 


