
แผ่นที่ ๑
เบอร์โทรศัพท์ ๒๔๔๑๗๓๔ ๒๔๔๑๕๗๓ ๒๔๔๑๗๑๙ ๒๔๔๑๖๙๘ ๒๔๔๑๗๐๐

๒๔๔๑๕๕๘ ๒๔๔๑๕๒๙ ๒๔๔๑๖๙๗ ๒๔๔๑๖๙๙ ๒๔๔๑๗๐๑
วัน เวลา

ห้องประชุม
อนุฯการเมือง อนุกรรมการลูกเสือ สนช.กรรณภว์ กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย

วันจันทร์ที่ ๒๓ เช้า (การเมือง) (ใช้ห้อง) (ส านักบริหารงานกลาง)
กรกฎาคม ๑๐.๐๐ น. ๑๐.๐๐ น. ๐๘.๐๐ น. (ใช้ห้อง) ๐๘.๐๐ น.
๒๕๖๑ อนุฯองค์กรตามรัฐธรรมนูญ อนุฯศึกษาร่างพรบ.ผังเมือง

บ่าย คณะที่ ๑ (การเมือง) (วิ.ร่างพรบ.ผังเมือง)
๑๓.๓๐ น. ๑๓.๐๐ น.

อนุฯเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ อนุกรรมการประชาสัมพันธส์หกรณ์ อนุฯกิจการทหาร อนุฯการมีส่วนร่วม อนุฯคุ้มครองผู้บริโภค อนุฯกฎหมาย
วันอังคารที่ ๒๔ เช้า (สิ่งแวดล้อม) (กรรมการสหกรณ์) (บริหารราชการแผ่นดิน) (ปกครองท้องถ่ิน) (กฎหมาย) (กฎหมาย)

กรกฎาคม ๐๘.๓๐ น. ๑๐.๐๐ น. ๐๙.๐๐ น. ๑๐.๐๐ น. ๑๐.๐๐ น. ๐๙.๐๐ น.
๒๕๖๑ อนุฯคมนาคมทางอากาศ อนุฯกิจการอวกาศ อนุฯขั้นพ้ืนฐาน อนุฯพลังงานทดแทน อนุกรรมการกลั่นกรองงาน อนุฯประชาสมัพันธด์า้นกฎหมาย

บ่าย (คมนาคม) (วิทยาศาสตร์) (ศึกษา) (พลังงาน) รองประธานคนที่สอง (กฎหมาย)
๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. ๑๔.๐๐ น. ๑๓.๓๐ น. (ใช้ห้อง) ๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น.

อนุฯระบบเลือกตั้ง อนุฯปฏิรูปสื่อสารมวลชน อนุฯพาณชิย์ อนุกรรมการพัฒนากฎหมาย อนุฯแรงงาน
วันพุธที่ ๒๕ เช้า (การเมือง) (วิทยาศาสตร์) (พาณชิย์) (กรรมการคุ้มครองสัตว์) วิ.ร่างพรบ.งบประมาณ (พาณชิย์)
กรกฎาคม ๑๐.๐๐ น. ๐๙.๓๐ น. ๑๐.๓๐ น. ๑๐.๐๐ น. (ใช้ห้อง) ๐๙.๓๐ น.
๒๕๖๑ อนุฯคนพิการ อนุฯศิลปะ กรรมการ IPTV ๐๘.๐๐ น. อนุฯผลผลิตทางการเกษตร +

บ่าย (สังคม) (ศาสนา) คณะท างานยางพารา (เกษตร)
๑๓.๐๐ น. ๑๓.๓๐ น. ๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น.

อนุกรรมการ Digital Parliament อนุฯนโยบายผังเมือง
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เช้า ส านักการประชุม (ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ) (วิ.ร่างพรบ.ผังเมือง)

กรกฎาคม (ใช้ห้อง) ๑๐.๐๐ น. ๐๙.๐๐ น.
๒๕๖๑ ๐๘.๐๐ น. อนุกรรมการก าหนดรูปแบบ อนุกรรมการรักษาความปลอดภยั

บ่าย (ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ)
๑๔.๐๐ น. (ใช้ห้อง) ๑๓.๓๐ น.

วันศุกร์ที่ ๒๗ เช้า
กรกฎาคม
๒๕๖๑

บ่าย

*หมายเหตุ วิ.ร่างพรบ.งบประมาณ วันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓
อนุฯครุภัณฑ์ (วิ.ร่างพรบ.งบประมาณ) วันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ นาฬิกา ห้อง ๓๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา ๓
อนุฯฝึกอบรม (วิ.ร่างพรบ.งบประมาณ) วันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ นาฬิกา ห้อง ๓๖๐๑ ชั้น ๖ อาคารรัฐสภา ๓ 
วิ.ร่างพรบ.ลิขสิทธิ์ วันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา ห้อง ๒๑๕ - ๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒

ก าหนดการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ/วิสามัญ สภานิติบัญญตัิแห่งชาติ

ห้อง ๑๐๑ ห้อง ๑๐๒ ห้อง ๑๐๓ ห้อง ๑๐๖ห้อง ๑๐๔ ห้อง ๑๐๕

วันอาสาฬหบชูา



แผ่นที่ ๒
เบอร์โทรศัพท์ ๒๔๔๑๗๐๒ ๒๔๔๑๗๐๔ ๒๔๔๑๕๙๙ ๒๔๔๑๕๘๗ ๒๔๔๑๕๒๕ ๒๔๔๑๗๑๔

๒๔๔๑๗๐๓ ๒๔๔๑๗๐๕ ๒๔๔๑๕๕๖ ๒๔๔๑๕๒๔ ๒๔๔๑๕๔๔ ๒๔๔๑๗๑๕
วัน เวลา

ห้องประชุม

วันจันทร์ที่ ๒๓ เช้า
กรกฎาคม
๒๕๖๑

บ่าย

อนุกรรมการประชาสัมพันธต์ักบาตร

วันอังคารที่ ๒๔ เช้า (กรรมการจัดท าพิธที าบุญตักบาตร)

กรกฎาคม ๑๐.๐๐ น.
๒๕๖๑ อนุฯผลผลิตทางการเกษตร

บ่าย (เกษตร)
ห้องรับรองผู้ติดตาม ห้องรับแปรญตัติ ห้องปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ชวเลข ห้องเก็บเอกสารการประชุม ห้องเก็บวัสด-ุครุภัณฑ์ ๑๓.๐๐ น.

คณะกรรมาธิการฯ (ส านักการคลังและงบประมาณ) อนุกรรมการจัดท ารูปเล่มรายงาน

วันพุธที่ ๒๕ เช้า (กรรมการสนช.พบประชาชน)
กรกฎาคม ๑๐.๐๐ น.
๒๕๖๑ ส านักก ากับและตรวจสอบ

บ่าย (ใช้ห้อง)
๑๓.๓๐ น.

อนุกรรมการไทยนิยมยัง่ยนื กลุม่ที ่๑๒

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เช้า (กรรมการสนช.พบประชาชน) 
กรกฎาคม ๑๑.๐๐ น.
๒๕๖๑

บ่าย

วันศุกร์ที่ ๒๗ เช้า
กรกฎาคม
๒๕๖๑

บ่าย

*หมายเหตุ วิ.ร่างพรบ.งบประมาณ วันอังคารที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ นาฬิกา ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓
อนุฯครุภัณฑ์ (วิ.ร่างพรบ.งบประมาณ) วันอังคารที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ นาฬิกา ห้อง ๓๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา ๓ 
อนุฯฝึกอบรม (วิ.ร่างพรบ.งบประมาณ) วันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ นาฬิกา ห้อง ๓๖๐๑ ชั้น ๖ อาคารรัฐสภา ๓
อนุฯบริหารราชการส่วนภูมิภาค (บริหารราชการแผ่นดิน) วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ห้อง ๒๐๔ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ 

ก าหนดการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ/วิสามัญ สภานิติบัญญตัิแห่งชาติ

ห้อง ๑๑๑ ห้อง ๑๑๒ห้อง ๑๐๗ ห้อง ๑๑๐ห้อง ๑๐๘ ห้อง ๑๑๓

วันอาสาฬหบชูา



แผ่นที่ ๓
เบอร์โทรศัพท์ ๒๔๔๑๗๑๖ ๒๔๔๑๕๖๖ ๒๔๔๑๖๗๖ ๒๔๔๑๗๐๘ ๒๔๔๑๖๙๒ ๒๔๔๑๖๙๐ ๒๔๔๑๖๙๑

๒๔๔๑๗๑๗ ๒๔๔๑๕๙๘ ๒๔๔๑๗๑๐
วัน เวลา

ห้องประชุม
อนุฯวิทยาศาสตร์

วันจันทร์ที่ ๒๓ เช้า (วิทยาศาสตร์)
กรกฎาคม ๐๘.๓๐ น.
๒๕๖๑ อนุฯปัจจัยการผลิต

บ่าย (เกษตร)
๑๓.๓๐ น.

อนุฯชุมชนเมือง วิ.พิทักษ์และเทิดทูน อนุกรรมการด้านพิธีการ อนุฯเด็ก กรรมการข้อมูลข่าวสาร
วันอังคารที่ ๒๔ เช้า (สิ่งแวดล้อม) (ไม่ใช้ชวเลข) (กรรมการจัดพิธที าบุญตักบาตร) (สังคม)

กรกฎาคม ๐๙.๓๐ น. ๐๙.๓๐ น. ๐๙.๓๐ น. ๑๐.๐๐ น. ๑๐.๓๐ น.
๒๕๖๑ อนุฯธนาคาร กรรมการจัดพิธีท าบุญตักบาตร อนุฯบังคับใช้กฎหมาย กรรมการส่งเสริมประชาธิปไตย อนุฯสารสนเทศ

บ่าย (เศรษฐกิจ) (วิ.พิทักษ์และเทิดทูน) (วิ.พิทักษ์และเทิดทูน)
๑๓.๐๐ น. ห้องพยาบาล ๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. ๑๓.๓๐ น.

กรรมการพิจารณา อนุกรรมการส ารวจความเห็น วิ.ร่างพรบ.ภาษีที่ดิน อนุฯกระจายอ านาจ อนุฯถ่ายโอนภารกิจ อนุฯจัดท ารายงาน
วันพุธที่ ๒๕ เช้า ผลการประกวดราคา (ปกครองท้องถ่ิน) (ปกครองท้องถ่ิน) (สาธารณสุข)
กรกฎาคม ๐๙.๐๐ น. ๑๐.๓๐ น. ๐๙.๐๐ น. ๐๙.๓๐ น.  ๑๐.๐๐ น. ๐๙.๓๐ น.
๒๕๖๑ กมธ.ปกครองท้องถ่ิน อนุฯโลจิสติกส์ อนุฯสตรี อนุฯกิจการพิเศษ

บ่าย (ใช้ห้อง) (คมนาคม) (สังคม) (พลังงาน)
๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. ๑๓.๓๐ น.

คณะท างานแก้ไขเส้นทางคมนาคม อนุฯตรวจรายงาน อนุฯมาตรการ อนุฯภาพลักษณ์ อนุฯสนับสนุนภารกิจ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เช้า (คมนาคม) (วิ.กิจการสภานิติบัญญตั)ิ (วิ.พิทักษ์และเทิดทูน) (ต่างประเทศ) (พาณชิย์)

กรกฎาคม ๐๙.๐๐ น. ๐๙.๐๐ น. ๐๙.๐๐ น. ๐๙.๐๐ น. ๑๐.๐๐ น.
๒๕๖๑

บ่าย

วันศุกร์ที่ ๒๗ เช้า
กรกฎาคม
๒๕๖๑

บ่าย

*หมายเหตุ วิ.ร่างพรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ห้อง ๒๑๓ - ๒๑๔ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒
วิ.ร่างพรบ.มาตรฐานสินค้าเกษตร วันพุธที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ห้อง ๒๑๕ - ๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒
วิ.ร่างพรบ.งบประมาณ วันพุธที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ นาฬิกา ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓ 
อนุฯครุภัณฑ์ (วิ.ร่างพรบ.งบประมาณ) วันพุธที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ นาฬิกา ห้อง ๓๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา ๓ 

ก าหนดการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ/วิสามัญ สภานิติบัญญตัิแห่งชาติ

ห้อง ๓๐๒ห้อง ๑๑๖ ห้อง ๓๐๔ห้อง ๓๐๑ ห้อง ๓๐๓ห้อง ๑๑๔ ห้อง ๑๑๕

วันอาสาฬหบชูา



แผ่นที่ ๔
เบอร์โทรศัพท์ ๒๔๔๑๖๙๓ ๒๔๔๑๗๑๒ ๒๔๔๑๖๙๕ ๒๔๔๑๖๙๔ ๒๔๔๑๗๓๒ ๒๔๔๑๗๙๗ ๒๔๔๑๕๗๖

๒๔๔๑๗๑๘ ๒๔๔๑๗๒๐ ๒๔๔๑๕๔๕ ๒๔๔๑๖๗๐ ๒๔๔๑๕๗๗
วัน เวลา

ห้องประชุม
อนุฯกิจการต ารวจ วิ.รา่งพรบ.ระเบียบข้าราชการศาลยตุิธรรม

วันจันทร์ที่ ๒๓ เช้า (กฎหมาย) (ปรบัปรงุบญัชเีงนิเดอืน)
กรกฎาคม  ๐๙.๐๐ น. ๐๙.๐๐ น.
๒๕๖๑ วิ.ร่างพรบ.ความคุ้มกันองค์การ สาธารณสุข วิทยาศาสตร์

บ่าย ระหว่างประเทศ
๑๓.๐๐ น. ๑๓.๓๐ น. ๑๓.๓๐ น.

คณะท างานชีวมวลอัดแท่ง เกษตร กรรมการตรวจร่างพรบ. คมนาคม
วันอังคารที่ ๒๔ เช้า (พลังงาน) ในวงงาน สนช.

กรกฎาคม ๑๐.๐๐ น. ๐๙.๓๐ น. (ส านักการประชุม) ๐๙.๐๐ น. ๐๙.๓๐ น.
๒๕๖๑ ห้องรับรองผู้มาชี้แจง อนุฯขับเคลื่อน เลขาธิการวุฒิสภา

บ่าย (วิ.กิจการสภา) (เกษตร) (ใช้ห้อง)
๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น.
เศรษฐกิจ กรรมการ Tranfer Pricing กรรมการคุ้มครองสัตว์ ๐๘.๐๐ น. วิ.ร่างพรบ.ทรัพยากรน้ า ต่างประเทศ สังคม ๐๙.๐๐ น. พลังงาน

วันพุธที่ ๒๕ เช้า อนุกรรมการคุ้มครองสัตว์ อนุฯผู้สูงอายุ
กรกฎาคม ๐๘.๐๐ น. ๐๙.๐๐ น. (กรรมการคุ้มครองสัตว์) ๑๐.๐๐ น. ๐๙.๓๐ น. ๑๐.๐๐ น. (สังคม) ๑๐.๐๐ น. ๑๐.๐๐ น.
๒๕๖๑ การเมือง วิ.ร่างพรบ.วัตถุอันตราย อนุฯจัดเก็บรายได้ ปกครองท้องถ่ิน

บ่าย (เศรษฐกิจ)
๑๓.๐๐ น. ๑๓.๑๕ น. ๑๓.๐๐ น. ๑๓.๓๐ น.

อนุฯนโยบายการเงิน พาณชิย์ กฎหมาย ศึกษา ๐๘.๓๐ น. สิ่งแวดล้อม
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เช้า (เศรษฐกิจ) คณะท างานกระบวนการเรียนรู้

กรกฎาคม ๐๙.๓๐ น. ๐๘.๓๐ น. ๐๙.๐๐ น. (ศึกษา) ๑๐.๐๐ น. ๐๘.๓๐ น.
๒๕๖๑ อนุฯปรับปรุงกฎหมาย กลุ่มงานวิ.กิจการวุฒิสภา วิ.ร่างพรบ.ความคุ้มกันองค์การ วิ.ร่างพรบ.ป.รัษฎากร วิ.ร่างพรบ.ให้ใช้ กรรมาธิการรวบรวมความเหน็

บ่าย (วิ.ร่างพรบ.ผังเมือง) (ใช้ห้อง) ระหว่างประเทศ (สนับสนุนการมีบุตร) ประมวลกฎหมายยาเสพติด
 (ใช้ห้อง) ๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. ๑๓.๓๐ น. ๑๔.๐๐ น.

วันศุกร์ที่ ๒๗ เช้า
กรกฎาคม
๒๕๖๑

บ่าย

*หมายเหตุ อนุฯฝึกอบรม (วิ.ร่างพรบ.งบประมาณ) วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ นาฬิกา ห้อง ๓๖๐๑ ชั้น ๖ อาคารรัฐสภา ๓
อนุฯคมนาคมทางบก (คมนาคม) วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ห้อง ๒๑๙ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ 
อนุกรรมการพบปะบุคคลด้อยโอกาส (กรรมการสนช.พบประชาชน) วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ห้อง ๒๐๙ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒
อนุฯเรื่องราวร้องทุกข์ (บริหารราชการแผ่นดิน) วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ห้อง ๒๑๓ -  ๒๑๔ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ 

วิ.ร่างพรบ.ผังเมือง

๐๙.๐๐ น.

วิ.กิจการสภานิติบัญญตัิแห่งชาติ

๑๓.๓๐ น.

วิ.ส่งเสริมวิสาหกิจ

๑๓.๓๐ น.

ห้อง ๓๑๑

ก าหนดการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ/วิสามัญ สภานิติบัญญตัิแห่งชาติ

ห้อง ๓๐๘ห้อง ๓๐๗ ห้อง ๓๑๐ห้อง ๓๐๙ห้อง ๓๐๖ห้อง ๓๐๕

วันอาสาฬหบชูา



แผ่นที่ ๕
เบอร์โทรศัพท์ ๒๔๔๑๗๕๘ ๒๔๔๑๕๘๓ ๘๓๑๕๘๑๒ ๘๓๑๕๘๑๓ ๘๓๑๕๘๑๔ ๘๓๑๕๘๕๖ ๘๓๑๕๘๕๗

(อาคารรัฐสภา ๒) (อาคารรัฐสภา ๒) (อาคารสุขประพฤติ) (อาคารสุขประพฤติ) (อาคารสุขประพฤติ) (อาคารสุขประพฤติ) (อาคารสุขประพฤติ)
วัน เวลา

ห้องประชุม

วันจันทร์ที่ ๒๓ เช้า
กรกฎาคม
๒๕๖๑

บ่าย

วันอังคารที่ ๒๔ เช้า
กรกฎาคม
๒๕๖๑ อนุฯฟอสซิล

บ่าย (พลังงาน)
๑๓.๓๐ น.

วันพุธที่ ๒๕ เช้า
กรกฎาคม
๒๕๖๑

บ่าย

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เช้า
กรกฎาคม
๒๕๖๑

บ่าย

วันศุกร์ที่ ๒๗ เช้า
กรกฎาคม
๒๕๖๑

บ่าย

*หมายเหตุ วิ.ร่างพรบ.งบประมาณ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ นาฬิกา ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓
อนุฯครุภัณฑ์ (วิ.ร่างพรบ.งบประมาณ) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ นาฬิกา ห้อง ๓๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา ๓
อนุฯฝึกอบรม (วิ.ร่างพรบ.งบประมาณ) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ นาฬิกา ห้อง ๓๖๐๑ ชั้น ๖ อาคารรัฐสภา ๓
กรรมการสวนพฤกษศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ห้อง ๒๑๙ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒

บริหารราชการแผ่นดิน 

ก าหนดการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ/วิสามัญ สภานิติบัญญตัิแห่งชาติ

ห้อง ๒๓๐๔ห้อง ๒๓๐๒ห้องรับรอง ๑ 

๑๓.๐๐ น.

๐๘.๐๐ น.

อนุฯองค์กรตามรัฐธรรมนูญ คณะที่ ๒
 (การเมือง)
๐๙.๓๐ น.

ห้อง ๒๕๐๓ห้อง ๒๕๐๒ห้อง ๒๓๐๓ห้องรับรอง ๒

วิ.ร่างพรบ.รักษาผลประโยชน์ทางทะเล

วันอาสาฬหบชูา


