
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม - วันพุธที่ ๑๖ มนีาคม ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ 

ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๙ 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 ๓๒ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๓ ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... 
๔ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการก าหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. ....  
๕ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. .... 
๖ ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
๗ ร่างประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส 

จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี ยกเว้นอ าเภอแม่ลาน 
๘ ร่างประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีก าหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงยังคงมีผลใช้

บังคับ 
๙ ร่างประกาศ เรื่อง การให้ประกาศและค าสั่งที่นายกรัฐมนตรีก าหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง

ยังคงมีผลใช้บังคับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ขอหารือการด าเนินการทางวินัยแก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
ซึ่งได้เกษียณอายุไปแล้ว 

๒ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอหารือเก่ียวกับการจัดจ้างที่ปรึกษาซึ่งมีสถานะเป็นองค์การมหาชน 
๓ กรมการค้าต่างประเทศ  ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายตามมาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่ม

ตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๔ ส านักงาน กสทช. ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับเงินคงเหลือของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะที่เรียกเก็บเงิน

ล่วงหน้า (ระบบเติมเงิน) 
๕ สถานีต ารวจภูธรปลาค้าว ปรึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการสั่งให้ออกหมายจับผู้ต้องหาของพนักงานอัยการ 
๖ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ขอหารือเกี่ยวกับอ านาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
๗ การยางแห่งประเทศไทย ขอหารือเรื่องการด าเนินการตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรเป็นกรณี

เร่งด่วนของรัฐบาล 
๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 

๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... 
๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... 
๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น 

รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการบริจาคให้แก่งานวัฒนธรรมและพัฒนา 
การเรียนรู้ 

๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอ านาจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุ

ใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตน าเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. .... 
๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงการยื่นค าขอและการรับรองสมาคมและมูลนิธิเกี่ยวกับการ

คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. .... 
๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษ

หมายเลข ๗ และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด พ.ศ. .... 
๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร ส าหรับการปฏิบัติทางการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ดี ส าหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค เป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. .... 
๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร ส าหรับการปฏิบัติที่ดีส าหรับ

ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ เป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. .... 
๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ การแต่งตั้ง การปฏิบัติ 

หน้าที่ แและการก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารระหว่างกระทรวงวิทยาศาตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและแผนงานในอนาคตแห่งสาธารณรัฐเกาหลีและกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งราชอาณาจักรไทย 

๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการประชุมผู้น ากรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ครั้งที่ ๑ 
 
 

    เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 

๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นผลการบรรยายสรุปแก่นายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับความคืบหน้าการเตรียมความพร้อม
ประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๒๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย - ลักเซมเบิร์ก 
๒๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการรับรองปฏิญญาลิมา (Lima Declaration) และแผนปฏิบัติการลิมา (Lima 

Action Plan) ส าหรับปี ค.ศ. ๒๐๑๖ - ๒๐๒๕ 
๒๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นความช่วยเหลือแบบให้เปล่า Non - Project Grant Aid (NPGA) จากรัฐบาล

ญี่ปุ่น 
๒๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติการจัดท าและลงนามร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวง  
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการวางแผนอนาคตแห่งสาธารณรัฐเกาหลี 

๒๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการด าเนินโครงการจัดหารถถังทดแทน ระยะที่ ๒ 
๓๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีกระบวนการบาหลีเรื่องการโยกย้ายถิ่นฐาน

แบบไม่ปกติ (Bali Process Ministerial Declaration on Irregular Migration) 
๓๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นท่าทีไทยและแถลงข่าวร่วมส าหรับการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือ 

ทางเศรษฐกิจระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีและไทย ครั้งที่ ๑ 
๓๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการให้สัตยาบันพิธีสารว่าด้วยกรอบกฎหมายเพ่ือด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม - วันพุธที่ ๑๖ มนีาคม ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลย
ในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. ให้พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นผู้แจ้งผู้เสียหายหรือทายาทซึ่งได้รับความเสียหาย
ทราบว่าอาจมีสิทธิขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหาย  

๒. ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้อง หรือมีค าพิพากษาถึงที่สุดว่าจ าเลยมิได้เป็นผู้กระท าความผิด ให้เจ้าพนักงาน
เรือนจ าแจ้งให้จ าเลยทราบว่าอาจมีสิทธิขอรับค่าทดแทนผู้เสียหาย 

๓. ให้ผู้เสียหาย จ าเลย หรือทายาทซึ่งได้รับความเสียหายที่มีสิทธิขอรับค่าตอบแทน ค่าทดแทน หรือค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา 
ยื่นค าขอต่อคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย ภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ผู้เสียหายได้รู้ถึงการกระท า
ความผิด หรือวันที่ศาลมีค าสั่งให้ถอนฟ้อง หรือวันที่มคี าพิพากษาอันถึงท่ีสุดจ าเลยมิได้เป็นผู้กระท าความผิด 

๔. กรณีที่ผู้ยื่นค าขอไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัย 

๕. ก าหนดลักษณะความผิดที่ผู้เสียหายอาจขอรับค่าตอบแทนได้ ดังนี้ 
๕.๑ ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน 
๕.๒ ความผิดเกี่ยวกับเพศ 
๕.๓ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย รวมทั้ง การท าให้แท้งลูก ทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็บ หรือคนชรา 
๕.๔ ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง 
๕.๕ ความผิดฐานลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์ 
๕.๖ ความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์ 
๕.๗ ความผิดฐานบุกรุก 

 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ประชาชนซึ่งเป็นผู้เสียหายหรือทายาทซึ่งได้รับความเสียหายจากการกระท าความผิดอาญาตามท่ีก าหนดไว้ในรายการท้าย
พระราชบัญญัติ หรือจ าเลยที่ศาลมีค าสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้องหรือศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดว่าจ าเลยมิได้เป็นผู้กระท าความผิดหรือการ
กระท าของจ าเลยไม่เป็นความผิด มีสิทธิยื่นขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา รวมทั้ง
กระบวนการยื่นค าขอและพิจารณาค าขอสามารถท าได้รวดเร็ว ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

รายช่ือผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์ 
ชื่อสกุล   นายดิสทัต  โหตระกิตย์                         ต าแหน่ง   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๔๓๘ 
รายช่ือผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ 
ชื่อสกุล   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผน 
หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล์   kesineeksdk@gmail.com 

 
 
 
 
 



ข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม - วันพุธที่ ๑๖ มนีาคม ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. ก าหนดให้วิธีพิจารณาคดทีุจริตและประพฤติมิชอบเป็นระบบไต่สวน 
๒. กรณีผู้ถูกกล่าวหาหรือจ าเลยหลบหนีไปในระหว่างถูกด าเนินคดีหรือระหว่างการพิจารณาคดีของศาล ไม่ให้นับเวลาที่หลบหนี

รวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ  
๓. หากจ าเลยหลบหนีไปในระหว่างต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ ไม่ให้มีระยะเวลาสิ้นสุดอายุความ 
๔. ก าหนดโทษผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่หลบหนีไปในระหว่างที่ได้รับการปล่อยชั่วคราว และระหว่างการพิจารณาของศาล ต้องจ าคุก

ไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
๕. ให้ศาลจัดหาทนายความแก่จ าเลย ก่อนเริ่มไต่สวนมูลฟ้อง รวมทั้งการแถลงคดีของจ าเลยเพ่ือให้ศาลทราบถึงข้อเท็จจริง

และข้อกฎหมายอันส าคัญที่ศาลจะสั่งคดี 
๖. คู่ความสามารถอ้างตนเอง พยานวัตถุ พยานเอกสาร พยานบุคคล หรือหลักฐานอื่น ที่จะพิสูจน์ได้ว่าจ าเลยผิดหรือบริสุทธิ์ได้ 

ตามท่ีศาลเห็นสมควร และมีสิทธิขอตรวจพยานหลักฐานและคัดส าเนาพยานหลักฐานของตนเอง หรือของคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งได้ 
๗. การพิจารณาและการสืบพยานในศาลให้กระท าโดยเปิดเผยต่อหน้าจ าเลย หรือหากมีเหตุผลสมควรศาลมีอ านาจพิจารณา

และสืบพยานลับหลังจ าเลยได้  
๘. กรณีมีการร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะเหตุร่ ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นผิดปกติ ผู้ถูกกล่าวอ้าง

ต้องรับภาระในการพิสูจน์ว่าทรัพย์สินนั้นไม่ได้เกิดจากการร่ ารวยผิดปกติ หรือเพ่ิมข้ึนผิดปกติ 
๙. จ าเลยจะยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาได้ต่อเมื่อแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาลขณะยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา มิฉะนั้นให้ศาลมีค าสั่งไม่รับ

อุทธรณ์หรือฎีกานั้น 
๑๐. ให้ยึดทรัพย์สินที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งดอกผลหรือประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินนั้น 
๑๑. กรณีผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่แท้จริงซึ่งถูกยึดทรัพย์มิได้รู้เห็นเป็นใจในการกระท าความผิด สามารถยื่นค าร้องขอให้ศาล 

สั่งให้คืนทรัพย์สินนั้นตามสภาพที่เป็นอยู่ได้ ซึ่งต้องยื่นค าร้องต่อศาลภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ค าพิพากษาถึงที่สุด หากไม่อาจส่งคืน
ทรัพย์สินได้ให้คืนเป็นเงินแทน 

 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบ นั้น เป็นไปอย่างรวดเร็ว เสมอภาค และเป็นธรรม โดยค านึงถึงความมีประสิทธิภาพของระบบไต่สวน 
ในการพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องด้านกระบวนการยุติธรรม และจะส่งผลดีต่อ 
การด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล อีกทั้งยังเป็นการแสดงเจตจ านงอย่างเด่นชัดของรัฐบาลไทยต่อประชาคมโลก 
ถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังเพ่ือความมั่นคงและภาพลักษณ์ที่ดี 
ของประเทศ 

 

รายช่ือผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์ 
ชื่อสกุล   นายดิสทัต  โหตระกิตย์                         ต าแหน่ง   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๔๓๘ 
รายช่ือผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ 
ชื่อสกุล   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผน 
หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล์   kesineeksdk@gmail.com 

 


