
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤศจิกายน - วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ 

ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๑๑ 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 ๒๑ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๖ 

เกี่ยวกับการโอนคดี) 
๓ ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การบังคับคดีปกครอง) 
๔ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการ

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม) 
๕ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

[มาตรการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)] 
๖ ร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่

จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. .... 
๗ ร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่

จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. .... 
๘ ร่างประกาศ เรื่อง พ้ืนทื่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ้ืนที่อ าเภอจะนะ อ าเภอนาทวี 

อ าเภอเทพา และอ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา และพ้ืนที่อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 
๙ ร่างประกาศ เรื่อง การให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย พื้นที่อ าเภอจะนะ อ าเภอนาทวี อ าเภอเทพา และ
อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา และพ้ืนที่อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 

๑๐ ร่างประกาศ เรื่อง ก าหนดลักษณะความผิดอันมีผลกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามมาตรา ๒๑ แห่ง
พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ พ้ืนที่อ าเภอจะนะ อ าเภอนาทวี อ าเภอเทพา 
และอ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา และพ้ืนที่อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 

๑๑ ร่างข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
พ้ืนที่อ าเภอจะนะ อ าเภอนาทวี อ าเภอเทพา และอ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา และพ้ืนที่อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตาน ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ กรมศิลปากร ขอหารือเรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุและการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม 
๒ ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์หารือ

เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 

๓ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอหารือในปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับผู้มีอ านาจออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่พ้นวาระการด ารงต าแหน่ง พร้อมกับเกษียณอายุราชการและการลงลายมือชื่อของ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในค าวินิจฉัยอุทธรณ์ 

๔ ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม ขอให้ตีความว่า พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ 
มาตรา ๘ วรรคท้าย มีหลักเกณฑ์ที่เป็นการลิดรอนสิทธิของข้าราชการยิ่งกว่ามาตรา ๑๑ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกา 
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งถูกยกเลิกไปแล้วหรือไม ่

๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นงบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ 

๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นท่าทีส าหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย - กัมพูชา 
ครั้งที่ ๕ 

๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงเกษตรแห่งสาธารณรัฐฟิจิว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร และบันทึกความเข้าใจ
ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงประมงและป่าไม้แห่งสาธารณรัฐฟิจิว่าด้วย  
ความร่วมมือด้านประมง 

๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นข้อบังคับคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการบริหารและ
จัดสรรเงินกองทุนพัฒนายางพารา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการปรับปรุงโบนัสของพนักงานและลูกจ้างประจ าของส านักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล 

๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือด้านระบบรางระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น เส้นทางแนวเศรษฐกิจ
ด้านใต ้

๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๑ (COP๒๑) และการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ ๑๑ (CMP๑๑) 

๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการสมัครเข้าเป็นภาคีสมาชิกความร่วมมือเพ่ือการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ 
(Open Government Partnership: OGP) 

๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นปฏิญญาเวียงจันทน์ว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา
อย่างมีประสิทธิผล 

๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการจัดท าความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล  
แห่งสาธารณรัฐเซอร์เบียว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ 

๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการเข้าร่วมรับรองและลงนามในปฏิญญานครนิวยอร์กว่าด้วยป่าไม้ (New York 
Declaration on Forests) 

๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการเข้าร่วมเป็นสมาชิกในสถาบันเพ่ือการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโลก 
(Global Green Growth Institute - GGGI) 

   

    เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 

๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการลงนามเอกสาร Statement of Intent between the Government  
of Japan and the Government of the Kingdom of Thailand on High Level Joint Commission และเอกสาร 
Memorandum of Intent on Human Resource Development in the Mekong Sub - Region between  
the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of Japan 

๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การก าหนด
รายการและการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการก าหนดขนาดที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดพัทลุง พ.ศ. .... 
๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่ในเขต

เศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤศจิกายน - วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. ก าหนดให้มีคณะกรรมการควบคุมการขอทาน มีอ านาจหน้าที่เสนอนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการควบคุม 
การขอทานและสงเคราะห์ผู้ขอทาน แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขอทาน รวมทั้งการด าเนินการกับผู้แสวงหาประโยชน์ 
จากการขอทานต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีให้มีหรือปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
มาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการขอทานและสงเคราะห์ผู้ขอทาน  

๒. ห้ามบุคคลใดท าการขอทาน ซ่ึงลักษณะที่ถือว่าเป็นการขอทาน ได้แก่ 
๒.๑ การขอเงินหรือทรัพย์สินจากผู้อ่ืนเพ่ือเลี้ยงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการขอด้วยวาจา ข้อความ  หรือการแสดง

กิริยาอาการใด 
๒.๒ การกระท าใดๆ ให้ผู้อื่นเกิดความสงสารและส่งมอบเงินหรือทรัพย์สินให้ 

๓. การแสดงความสามารถ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรีหรือการแสดงอื่นใด ไม่ถือว่าเป็นการขอทานตามพระราชบัญญัตินี้ 
โดยผู้ประสงค์จะแสดงความสามารถ ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่ที่จะแสดง  โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถ
ก าหนดสถานที่ วันเวลา การใช้อุปกรณ์ หรือสิ่งอื่นใด เพ่ือให้การแสดงความสามารถนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมได้ 

๔. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งตัวผู้ขอทานไปยังสถานสงเคราะห์เพ่ือคัดกรอง หากเป็นเด็ก ผู้สูงอายุ คนวิกลจริต คนพิการ  
หรือทุพพลภาพที่ต้องด าเนินการตามกฎหมายเฉพาะ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการ 
ตามอ านาจหน้าที่นั้น กรณีไม่เป็นบุคคลดังข้างต้น และไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ให้จัดเข้ารับการสงเคราะห์ ถ้าผู้นั้น 
ยอมปฏิบัติตามทีพ่นักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเฉพาะก าหนด หรือยอมอยู่ในสถานสงเคราะห์ให้ผู้ขอทานนั้นพ้นจากความผิด 

๕. ก าหนดโทษผู้ท าการขอทาน ดังนี้ 
๕.๑ ผู้ใดท าการขอทาน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
๕.๒ ผู้ท าการขอทานซึ่งยอมเข้ารับการสงเคราะห์แต่ต่อมาไม่ยอมรับการสงเคราะห์และได้ออกไปจากสถาน

สงเคราะห์โดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
๕.๓ ผู้ช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้มีการฝ่าฝืนการกระท าผิดตาม ข้อ ๕.๒ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือ

ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และหากมีการใช้ก าลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย หรือโดยมี
หรือใช้อาวุธ ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๔ ปี หรือปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

๕.๔ ผู้แสวงหาประโยชน์จากขอทานโดยการใช้ จ้าง วาน สนับสนุน ยุยงส่งเสริม หรือวิธีการอ่ืนให้ผู้อ่ืนท าการ
ขอทาน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

๕.๕ หากกระท าผิดตาม ข้อ ๕.๔ ให้เพ่ิมโทษโทษจ าคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ ในกรณีต่อไปนี้ 

(๑) กระท าต่อผู้สูงอายุ คนวิกลจริต คนพิการหรือทุพพลภาพ ผู้เจ็บป่วย หรือหญิงมีครรภ์  
(๒) ร่วมกันกระท าหรือกระท ากับบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไป 
(๓) กระท าโดยน าผู้อ่ืนจากภายนอกราชอาณาจักรให้มาขอทานในราชอาณาจักร  
(๔) กระท าโดยผู้ปกครองหรือผู้ดูแลของผู้ซึ่งท าการขอทาน 
(๕) กระท าโดยพนักงานเจ้าหน้าที่  

  
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ในปัจจุบันการขอทานมีผู้ซึ่งท าการแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจากผู้อ่ืนโดยอาศัยความไม่สมประกอบ 
ทางร่างกาย ความอ่อนด้อยทางสติปัญญาหรือสภาพจิตใจของผู้นั้น ท าให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศ  
ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม ประกอบกับพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๔๘๔ ได้ใช้บังคับ 
มานานแล้ว บทบัญญัติต่าง ๆ ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงสมควรก าหนดเกี่ยวกับการสงเคราะห์และการควบคุม 
การขอทานให้ชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น เพ่ือให้ผู้ที่ท าการขอทานสามารถพ่ึงตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งก าหนด
ความผิดทางอาญาแก่ผู้ซึ่งหาประโยชน์จากผู้ซึ่งท าการขอทาน เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาสังคมและคุ้มครองสวัสดิภาพของบุคคล 
มิให้ตกเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์ของผู้อ่ืน ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ก าหนดให้มีการปรับปรุง
กฎหมายและข้อบังคับที่จ าเป็น และเพ่ิมความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึง
ปัญหาการขอทาน 

 

รายช่ือผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์ 
ชื่อสกุล   นายดิสทัต  โหตระกิตย์                         ต าแหน่ง   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๔๓๗ 
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 ๑๙ พฤศจิกายน - วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ   :   ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๖ เกี่ยวกับการโอนคดี) 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการโอนคดี โดยเพ่ิมเติม
อ านาจของประธานศาลฎีกาให้มีอ านาจในการสั่งโอนคดีไปศาลอ่ืน ในกรณีที่อาจเกิดผลกระทบต่อประโยชน์ที่ส าคัญอ่ืน 
ของรัฐได้ เมื่อโจทก์หรือจ าเลยร้องขอ หรือศาลที่คดีนั้นอยู่ระหว่างพิจารณาท าความเห็นเสนอต่อประธานศาลฎีกาขอให้โอนคดี
ไปศาลอื่น 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ประชาชนจะได้รับการพิจารณาและพิพากษาคดีจากศาลที่รับโอนคดีได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  

รายช่ือผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์ 
ชื่อสกุล   นายดิสทัต  โหตระกิตย์                         ต าแหน่ง   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๔๓๗ 
รายช่ือผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ 
ชื่อสกุล   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผน 
หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล์   kesineeksdk@gmail.com 

 
 
 


