
 

 

บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญ 

ตามแผนแมบทการจัดการความรู สํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2552-2561   ไดกําหนด

วิสัยทัศน  ไววา “ สํานักงานอัยการสูงสุดจะพัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรู  โดยใชการจัดการ

ความรู  (Knowledge Management) อยางเปนระบบ  ทันสมัย  และ เชือ่ถอืได ” ดังน้ัน แผน

ยุทธศาสตรการจัดการความรู ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2552 – 2556 จึงไดกาํหนดแนวทางการสรางและ

รวบรวมองคความรูของอัยการที่ไดจากการดําเนินการตามพันธกิจหลักขององคกรเพื่อให

สอดคลองกับวิสัยทัศนตามแผนแมบทการจัดการความรูดังกลาว รวม 4 ภารกิจ คือ 

1. ความรูเพื่ออํานวยความยุติธรรมแกประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ  

2. ความรูเพื่อปกปองและการรักษาผลประโยชนของรัฐและประชาชน  

3. ความรูเพื่อการคุมครองสิทธิมนุษยชนและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน 

4. ความรูเพื่อการพัฒนาองคกรและบุคลากรสูมาตรฐานสากล 

โดยจัดทําบัญชีองคความรูเพื่อเปนกรอบแนวทางในการสรางและรวบรวมองคความรู

หลักและองคความรูสนับสนุนตามแผนแมบทการจัดการความรู  ประกอบดวยองคความรู 100 

ลําดับ ซึ่งองคความรู “สอบสวนคดีอาญา” เปนองคความรูดานอํานวยความยุติธรรมทางอาญาลําดับ

ที่ 28 ของบัญชีรายการองคความรู 

 ทั้งนี้ เนื่องจากในปจจุบันพนักงานอัยการมีบทบาทในการสอบสวนคดีอาญามาก

ยิ่งขึ้น ไดแก  

 1.1.1 การคุมครองเด็กในคดีอาญาในชัน้สอบสวน โดยกาํหนดใหพนักงานอัยการ  

เขารวมในการจดบันทึกคํารองทุกขในกรณีที่เด็กเปนผูเสียหาย 1 การถามปากคําเด็กในฐานะ

ผูเสียหายหรือพยาน2 การชี้ตัวบุคคลหรือชี้ตัวผูตองหาที่เปนเด็ก 3 และการสอบสวนผูตองหาซึ่งเปน

เด็กในชัน้สอบสวน4

                                                           
1 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 124/1 
2 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 133 ทวิ 

 3 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา  133 ตรี 
4 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/2 
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 1.1.2 การคุมครองสิทธิในชีวิตของบุคคลเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพ โดยการเขารวม

ชันสูตรพลิกศพ  การเขารวมทําสํานวนชันสูตรพลิกศพ

 

5 และการเขารวมทําสํานวนสอบสวนใน

กรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการกระทําของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ หรือ

ตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ หรือคดีที่

ผูตายถูกกลาวหาวาตอสูขัดขวางเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ 6

1.1.3 การสอบสวนคดีความผิดที่มีโทษตามกฎหมายไทย  ซึ่งไดกระทําลงนอก

ราชอาณาจักรไทย

   

7

 1.1.4 การเขารวมสอบสวนหรือปฏิบัติหนาที่รวมกันกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ

 
8

                                                           
5 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150 
6 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 155/1 
7 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 20 
8 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ .ศ . 2547  มาตรา 32 
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 2.2 การรวมทําสํานวนชันสูตรพลิกศพ อธิบดีอัยการสํานักงานคดีอาญา สง

เร่ืองใหกับสํานักงานอัยการพิเศษฝายในสังกัด เพื่อใหอัยการพิเศษฝายมอบหมายใหพนักงานอัยการ

ของแตละสํานักงานเปนผูดําเนินการรวมทําสํานวนชันสูตรพลิกศพ 

 

 ในการปฏิบัติหนาที่ดานงานสอบสวนคดีอาญาของพนักงานอัยการดังกลาวขางตน 

สํานักงานอัยการสูงสุดไมไดจัดต้ังสํานักงานอัยการที่รับผิดชอบงานสอบสวนคดีอาญาไว

โดยเฉพาะ ดังนั้น งานสอบสวนคดีอาญาในอํานาจหนาที่ของพนักงานอัยการจึงกระจัดกระจายไป

อยูในความรับผิดชอบของพนักงานอัยการแตละสํานักงานอัยการ  ซึ่งมีอํานาจหนาที่แตกตางกัน

และมีงานประจําหลักในหนาที่อยูแลว ดังตอไปน้ี 

1. การคุมครองเด็กในคดีอาญาในชั้นสอบสวน (เฉพาะในกรุงเทพมหานคร) ศนูย

คุมครองเด็กในคดีอาญาเปนผูจัดเวรใหพนักงานอัยการต้ังแตชั้น 2 - ชั้น 6 ของทุกสํานักงานใน

กรุงเทพมหานคร ผลัดเปลี่ยนกันเปนเวรทําหนาที่รวมในการจดบันทึกคํารองทุกข การถามปากคํา

ผูเสียหายหรือพยานที่เปนเด็ก การจัดใหผูเสียหายหรือพยานที่เปนเด็กชี้ตัวบุคคลใด และการ

สอบสวนผูตองหาที่เปนเด็ก โดยมีอธิบดีอัยการ สํานักงานคดีอาญาเปนผูอํานวยการศูนย  

2. การคุมครองสิทธิในชีวิตของบุคคลเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพ 

 2.1 การรวมชันสูตรพลิกศพ  (เฉพาะในกรุงเทพมหานคร) ศนูยอํานวยการคดี

ชันสูตรพลิกศพเปนผูจัดเวรใหพนักงานอัยการต้ังแตชั้น 2 - ชั้น 6 ทุกสํานักงานในกรุงเทพมหานคร 

เวนแตสํานักงานคดีแพง สํานักงานคดีแพงกรุงเทพใต สํานักงานคดีแพงธนบุรี สํานักงานคดีภาษี

อากร สํานักงานคดีแรงงาน สํานักงานคดีลมละลาย และสํานักงานคดีศาลแขวงที่รับผิดชอบ

ดําเนินคดีแพง ผลัดเปลี่ยนกันเปนเวรทําหนาที่รวมชันสูตรพลิกศพในกรณีที่ความตายเกิดขึ้นโดย

การกระทําของเจาพนักงาน ซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ หรือตายในระหวางอยูในความ

ควบคุมของเจาพนักงาน ซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่  โดยมีอธิบดีอัยการฝายคดีอาญาเปน

ผูอํานวยการศูนย  

 2.3 การรวม ทําสํานวน สอบสวนในกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการกระทํา

ของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ หรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจา

พนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ หรือคดีที่ผูตายถูกกลาวหาวาตอสูขัดขวางเจาพนักงาน

ซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที ่ดําเนินการทํานองเดียวกับการรวมทําสํานวนชันสูตรพลิกศพใน

ขอ 2.2 

3. การสอบสวนคดีความผิดที่มีโทษตามกฎหมายไทย ซึ่งไดกระทําลงนอก

ราชอาณาจักรไทย อัยการสูงสุดจะมอบหมายใหพนักงานอัยการในสํานักงานอัยการสูงสุดรวม

สอบสวนกับพนักงานสอบสวน หรือมอบหมายใหพนักงานอัยการสํานักงานคดีตางประเทศกับ

พนักงานอัยการสํานักงานคดีอ่ืนรวมกันทําการสอบสวน ซึ่งสวนใหญจะเปนพนักงานอัยการใน

สํานักงานที่มีเขตอํานาจหนาที่ดําเนินคดีน้ัน 

4. การรวมสอบสวนคดีพิเศษ อัยการสูงสุดจะเปนผูมอบหมายใหพนักงานอัยการ

ในสํานักงานอัยการสูงสุดเขารวมสอบสวนกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามที่กรมสอบสวนคดี

พิเศษรองขอ ซึ่งในทางปฏิบัติจะเปนพนักงานอัยการในสํานักงานคดีพิเศษ  

 บทบาทในการสอบสวนคดีอาญาของพนักงานอัยการเปนบทบาทการอํานวยความ

ยุติธรรมอยางหน่ึงซึ่งอยูในภารกิจหลักของสํานักงานอัยการสูงสุด  ผูบริหาร (Managers) ของ

สํานักงานอัยการสูงสุด  และสํานักงานที่มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสอบสวนคดีอาญา รวมทั้ง

พนักงานอัยการผูปฏิบัติหนาที่ (Knowledge Workers) จึงมีภารกิจที่มีเปาหมายเดียวกัน คือการ

อํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชน โดยการสอบสวนคดีอาญาจะตองมีความถูกตอง เที่ยงธรรม 

และใชเปนพยานหลักฐานในชั้นศาลได ซึ่งการที่จะเกิดผลผลิต (Productivity) เชนน้ันได พนักงาน

อัยการผูปฏิบัติหนาที่จะตองมีความรูดานกระบวนการสอบสวนคดีอาญาเปนอยางดี โดยเฉพาะ

วิธกีารรวบรวมพยานหลกัฐาน (Task Knowledge) แตงานสอบสวนคดีอาญาของพนักงานอัยการ

กลับประสบปญหาที่จําเปนตองแกไข ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจาก 2 สาเหตุ ดังน้ี คือ 

1. การบริหารจดัการ 

   นับแตมีการเพิ่มบทบาทพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีอาญาดังกลาวขางตน 

สํานักงานอัยการสูงสุดไมมียุทธศาสตร แผนงานหรือโครงการรองรับการเปลี่ยนแปลงบทบาทของ

พนักงานอัยการดังกลาวอยางชัดเจนมากอน เปนเหตุใหงานสอบสวนคดีอาญาในบทบาทตาง ๆ 

ของพนักงานอัยการกระจัดกระจายไปอยูในความรับผิดชอบของสํานักงานอัยการตาง ๆ ตามอํานาจ
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หนาที่ที่เกี่ยวของหรือตามที่อัยการสูงสุดจะมอบหมาย โดยไมมีเจาภาพหรือสํานักงานอัยการที่มี

หนาที่รับผิดชอบงานสอบสวนคดีอาญาดังกลาวโดยเฉพาะ  สงผลใหองคความรูในเร่ืองการ

สอบสวนคดีอาญาของพนักงานอัยการในแตละบทบาทฝงอยูเฉพาะในสํานักงานที่รับผิดชอบงาน

สอบสวนคดีอาญาน้ัน ๆ หรืออยูในตัวของพนักงานอัยการผูปฏิบัติหนาที่ โดยไมมีการรายงานผล

การดําเนินงานดานการสอบสวนคดีอาญา ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขปญหาเพื่อจัดเก็บหรือ

รวบรวมองคความรูไวเปนขอมูลอยางเปนระบบ รวมทั้ง เมื่อพนักงานอัยการผูปฏิบัติหนาที่ได

โยกยายไปปฏิบัติหนาที่ในสํานักงานอ่ืนก็จะนําองคความรูน้ันติดตัวไปดวย  โดยไมมีการถายทอด

องคความรูน้ันไว เปนเหตุพนักงานอัยการที่มาปฏิบัติหนาที่ใหม (New Workers) ตองเรียนรูเองจาก

การปฏิบัติงานจริง เปนเหตุ ใหไมมีขอมูลที่จะนํามาประเมินผลงานดานการสอบสวนคดีอาญาได 

สงผลใหไมสามารถพัฒนาศักยภาพงานดานการสอบสวนคดีอาญาของพนักงานอัยการไดอยาง

ยั่งยืน  

2. การพัฒนาองคความรู 

 จากระบบการดําเนินคดีอาญาของประเทศไทยที่แยกการสอบสวนและฟองรองออก

จากกันคอนขางเด็ดขาด โดยพนักงานอัยการมีบทบาทเปนเพียงผูกลั่นกรองพิจารณาสํานวนการ

สอบสวนและนําพยานเขาสูศาลเมื่อมีคําสั่งฟองเทานั้น ทําใหพนักงานอัยการมีความคุนเคยกับการ

ทํางานในลักษณะดังกลาวมานานนับรอยป  พนักงานอัยการจึงมีความรูความเชี่ยวชาญในการ

พเิคราะหพยานหลกัฐานวาพยานหลกัฐานชนิดใดสามารถรับฟงไดหรือไม หรือมนี้าํหนักเพยีงใด 

ซึ่งดูเหมือนวาพนักงานอัยการมีความรูความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานสอบสวนคดีอาญา แตความจริง

แลว พนักงานอัยการไมเคยลงมือทําการสอบสวนเองหรือรวมสอบสวนกับพนักงานสอบสวนมา

กอน แมแตคดีความผิดนอกราชอาณาจักรซึ่งอัยการสูงสุดเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ 

ในทางปฏิบัติอัยการสูงสุดก็จะมอบหมายใหพนักงานสอบสวนเปนผูสอบสวนคดีแทน 

 เมื่อมีกฎหมายใหมกําหนดบทบาทใหพนักงานอัยการมีสวนรวมในการสอบสวนซึ่ง

เปนบทบาทในเชิงรุกที่สามารถอํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชนได แตกลับไมมีการพัฒนา

หรือฝกอบรมใหพนักงานอัยการผูปฏิบัติมีความรูความเชี่ยวชาญในดานการสอบสวนคดีอาญา 

นอกจากนี้ ยังใชพนักงานอัยการที่ไมมีความรูความเชี่ยวชาญในการดําเนินคดีอาญาปฏิบัติหนาที่

ดานงานสอบสวนคดีอาญา เชน การคุมครองเด็กในคดีอาญาหรือการชันสูตรพลิกศพ เปนตน สงผล

ใหงานสอบสวนคดีอาญาไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ  โดยเฉพาะงานสอบสวนคดีนอกราชอาณาจักร 

มีเฉพาะระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนินคดีของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2547 ซึ่งเปน

การกําหนดแนวทางปฏิบัติกวาง ๆ คลายกับที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา 20 โดยไมมีคูมือ ระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการสอบสวน รูปแบบการทํา
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สํานวน เอกสารแบบฟอรมตาง ๆ รวมทั้งงานสารบบคดี สงผลใหพนักงานอัยการที่ไดรับมอบหมาย

ใหทําการสอบสวนไมมีแนวทางในการทําสํานวนสอบสวน 

กลาวโดยสรุป การที่ไมมีสํานักงานที่รับผิดชอบงานสอบสวนคดีอาญาดังกลาว

โดยตรง โดยปลอยใหงานสอบสวนคดีอาญาอยูในความรับผิดชอบของสํานักงาน ซึ่งมีอํานาจหนาที่

แตกตางกันและมีงานประจําในหนาที่อยูแลว ทําใหการสอบสวนคดีอาญาขาดเอกภาพ ไมสามารถ

ควบคุม กํากับดูแลไดอยางครอบคลุม  ซึ่งสงผลใหไมสามารถประเมินประสิทธิภาพงานสอบสวน

คดีอาญาไดอยางเปนระบบ รวมทั้งไมสามารถพัฒนางานสอบสวนคดีอาญาไดอยางยั่งยืนและมี

ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ หากไมมีการพัฒนาองคความรูในเร่ืองการสอบสวนคดีอาญา ยอมสงผล

ตอศักยภาพในการสอบสวนคดีอาญาของพนักงานอัยการในอนาคต ซึ่งมีบทบาทในการสอบสวน

คดีอาญามากขึ้นตามพระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553  

ดังนั้น ในการแกปญหาดังกลาวจึงจําเปนตองมีกระบวนการจัดการความรูดานงาน

สอบสวนคดีอาญาของพนักงานอัยการในแตละบทบาท ดวยการสรางองคความรูในองคกรตาม

แนวทางทฤษฎีของ  Ikujiro Nonaka9

ในกรณีที่ยังไมมีการจัดต้ังสํานักงานที่มีหนาที่รับผิดชอบงานสอบสวนคดีอาญา

โดยตรง การจัดสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรูในองคกรสรางความรูจึงจําเปนตองนําเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชโดยสรางระบบการจัดการความรู ( Knowledge Management System : KMS) ซึ่ง

เปนระบบการจัดการความรูท่ีประกอบดวยการจัดทําแหลงองคความรูหลัก ความรูสนับสนุน

เกี่ยวกับงานสอบสวนคดีอาญา เชน กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง แนวทางปฏิบัติ คําพิพากษาศาลฎีกา

คูมือการสอบสวน เปนตน เพื่อใหพนักงานอัยการผูปฏิบัติหนาที่มีเอกสารที่ใชงานบอย 

 โดยแตละสํานักงานที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการสอบสวน

คดีอาญาตองสรางสังคมของพนักงานอัยการผูมีความรูประสบการณจริงใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ประสบการณใหม ๆ รวมถึงขอจํากัด ปญหาอุปสรรคและวิธีการการแกไขปญหา  แลวนําความรูน้ัน

มาอธิบายถายทอดเพื่อใหเขาใจตรงกันและเห็นรวมกันเพื่อสรางเปนความรูที่ชัดแจง โดยรวบรวม

องคความรูดวยการเชื่อมโยงองคความรูดานการสอบสวนของแตละสํานักงานเขาดวยกันเพื่อสราง

เปนความรูชัดแจงใหม แลวนําไปใหพนักงานอัยการผูปฏิบัติหนาที่ฝกฝนใชงานจริงโดยเรียนรู

ในขณะทํางาน (Learning by Doing) ซึ่งจะทําใหพนักงานอัยการผูปฏิบัติหนาที่งานสอบสวนมี

ความรูประสบการณจริงในการปฏิบัติหนาที่ สงผลใหการปฏิบัติหนาที่มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในสถานการณจริง รวมทั้งเปนการพัฒนาทักษะพนักงานอัยการผูปฏิบัติหนาที่ใหม 

(New Workers) สามารถเพิ่มพูนความรูประสบการณและวนกลับไปสูกระบวนสรางสังคมเพื่อ

สรางความรูใหมในรอบตอ ๆ ไป อันเปนการสรางความรูอยางตอเน่ืองไมรูจบ  

                                                           
9 Ikujiro Nonaka, et al., Enabling Knowledge Creation. New York : Oxford University Press, 2000. 
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(Repository) และมีการเชื่อมโยงแหลงความรู (Portal Link) รวมทั้งขอมูลสารสนเทศใหเพียงพอ

และสามารถประสานงานระหวางสํานักงานผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร  (Virtual Ba) หรือ

ระบบอินเตอรเน็ตหรืออินทราเน็ตในการทํางานแกไขปญหาหรือตัดสินใจรวมกัน ก็จะทําให

พนักงานอัยการผูปฏิบัติหนาที่งานสอบสวนคดีอาญา และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในระดับตาง ๆ 

สามารถดําเนินงานดานการสอบสวนคดีอาญาไปไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถนําไปพัฒนา 

เปนรูปแบบการจัดต้ังสํานักงานสอบสวนคดีอาญาตอไป  

 

1.2 วัตถุประสงคของการคนควา 

1.2.1 เพื่อศึกษาสภาพปญหา ในงานสอบสวนคดีอาญาของพนักงานอัยการ  โดยนํา

ระบบการจัดการความรูมาเปนแนวทางในการแกปญหา 

1.2.2 เพื่อสราง ระบบการจัดการความรู ( KMS) ในดานงานสอบสวนคดีอาญาของ

พนักงานอัยการ 

 

1.3 ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษาเชิงทฤษฎี และ/หรือเชิงประยุกต 

1.3.1 ไดระบบการจัดการความรูทางดานงานสอบสวนคดีอาญาของพนักงานอัยการ 

 1.3.2 ไดระบบสารสนเทศที่มีขอมูลองคความรูหลัก ความรูสนับสนุน และศูนยรวม

ขอมูลงานสอบสวนคดีอาญา ที่สามารถประเมินผล ควบคุม กํากับดูแลไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 1.3.3 เปนตนแบบหรือแนวทางในการจัดต้ังสํานักงานที่รับผิดชอบงานสอบสวน

คดีอาญาโดยตรง 

 1.3.4 มีการพัฒนางานสอบสวนคดีอาญาของพนักงานอัยการใหมีมาตรฐานเทียบเทา 

ระดับสากลตอไป 
 
1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

ศึกษาปญหาและความตองการดานการจัดการความรูงานสอบสวนคดีอาญาของ

พนักงานอัยการ เฉพาะสํานักงานคดีอาญา ซึ่งมีภารกิจในการดําเนินคดี กํากับดูแลศูนยคุมครองเด็ก

ในคดีอาญา และศูนยอํานวยการคดีชันสูตรพลิกศพ นอกจากนี้ พนักงานอัยการของสํานักงาน

คดีอาญายังมีภารกิจในการรวมทําสํานวนชันสูตรพลิกศพ  รวมทําสํานวนสอบสวน ในกรณีที่มี

ความตายเกิดขึ้นโดยการกระทําของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ หรือตายใน

ระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ หรือคดีที่ผูตายถูก

กลาวหาวาตอสูขัดขวางเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่  และ การสอบสวนคดี
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ความผิดที่มีโทษตามกฎหมายไทย  ซึ่งไดกระทําลงนอกราชอาณาจักรไทย ซึ่งถือวาเปนสํานักงานที่

มีบทบาทเกี่ยวงานสอบสวนคดีอาญาของพนักงานอัยการมากที่สุด  ทั้งนี้ เน่ืองจากมีขอจํากัดใน

เร่ืองระยะเวลาและไมสามารถเก็บขอมูลจากสํานักงานในตางจังหวัดไดทัน ประกอบกับเมื่อได

รูปแบบการจัดการความรูจากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้แลว ก็สามารถนํารูปแบบไปปรับใชกับสํานักงาน

อ่ืนๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัดไดตอไป 

 

 

 

 

 

 

 


