
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม - วันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ 

ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๑๕ 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 ๔๒ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสถานที่ยื่น
ขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท อ านาจลดและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนและการขอส าเนาเอกสาร และ 
การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมกรรมการ) 

๒ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลปากช่อง ต าบลปากดุก ต าบลบ้านกลาง 
ต าบลบ้านไร่ และต าบลช้างตะลูด อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. .... 

๓ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลผักขะ อ าเภอวัฒนานคร และต าบลบ้านด่าน 
ต าบลบ้านใหม่หนองไทร ต าบลฟากห้วย ต าบลท่าข้าม ต าบลอรัญประเทศ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. .... 

๔ ร่างกฎกระทรวงสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. .... 
๕ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๖ ร่างกฎกระทรวงเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าล าน้ าน่านฝั่งขวา บางส่วน ในท้องที่ต าบลน้ าหมัน ต าบลจริม ต าบลท่าปลา 

ต าบลร่วมจิต อ าเภอท่าปลา และต าบลขุนฝาง อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. .... 
๗ ร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วน

ในท้องที่ต าบลกลัดหลวง และต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. .... 
๘ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครปฐม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง

รวมจังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๕๖) 
๙ ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพ่ือช่วยเหลือ

และฟ้ืนฟูผู้ได้รับผลกระทบอุทกภัยในภาคใต้) 
๑๐ ร่างกฎกระทรวงก าหนดระยะเวลาการหักเงินค่าจ้างเพ่ือน าส่งเข้ากองทุนเพ่ือการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 

พ.ศ. .... 
๑๑ ร่างกฎกระทรวงก าหนดงานที่มีลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของหญิงมีครรภ์หรือเด็กซึ่งมีอายุ

ต่ ากว่าสิบห้าปี พ.ศ. .... 
๑๒ ร่างกฎกระทรวงการจดทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. .... 
๑๓ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับ

มาตรฐานบังคับ พ.ศ. .... 
๑๔ ร่างกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นค าขอรับสัมปทาน หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นค าขอรับสัมปทาน

และการให้สัมปทานในการสร้างหรือบ ารุงรักษาทาง พ.ศ. .... 
๑๕ ร่างกฎกระทรวงการยื่นค าขอและการรับรองสมาคมและมูลนิธิเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. .... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 
๑ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ขอหารือเกี่ยวกับการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒ ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 
๓ กรมพัฒนาที่ดิน ขอหารือแนวทางปฏิบัติโครงการเพ่ือขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก 
๔ ส านักงานเทศบาลต าบลพลับพลา หารือการขอพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนตามพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕ กรมสรรพากร ขอให้พิจาณาตีความการลงประกาศอธิบดีกรมสรรพากรในราชกิจจานุเบกษา 
๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ ยวกับข้อยกเว้น

การละเมิดลิขสิทธิ์ส าหรับคนพิการ) เพ่ือรองรับการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญามาร์ราเคช 
๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการ

ป้องกันการก าหนดราคาโอนระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (Transfer Pricing)) 
๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 

๒๕๔๑ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชก าหนดเรือไทย พ.ศ. .... และร่างพระราชก าหนดการเดินเรือในน่านน้ า

ไทย พ.ศ. .... 
๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. .... 
๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาการก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียมการต่อ

อายุใบอนุญาตแทนการยื่นค าขออายุใบอนุญาต พ.ศ. .... 
๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพ่ือขยายทางหลวง

ท้องถิ่นสายถนนรัชดาภิเษกกับถนนอโศกมนตรี พ.ศ. .... 
๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบล

คลองด่าน ต าบลบางเพรียง อ าเภอบางบ่อ และต าบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. .... 
๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนจอมบึง จังหวัดราชบุรี พ.ศ. .... 
๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

พ.ศ. .... 
๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพะเยา พ.ศ. .... 
๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหนองสระ จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. .... 
๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบูเก๊ะตา จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. .... 
๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๕๘) 
๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานแม่น้ ามูล เป็นทางน้ าชลประทาน 

ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการใช้พลังงานนิวเคลียร์และ

รังสี พ.ศ. .... 
๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดจ านวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ

และหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าท างาน และจ านวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องน าส่งเข้ากองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเก่ียวกับ 
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. .... 

 

    เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 
๒๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก 

พ.ศ. ๒๕๒๒ (การก าหนดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดที่เหมาะสม) 
๒๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง 

ก าหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกไปสาธารณรัฐไลบีเรีย พ.ศ. .... 
๒๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์  

ในท้องทีต่ าบลหนองเทาใหญ่ อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม เป็นกรณีท่ีมีความจ าเป็นโดยเร่งด่วน 
๒๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็น (ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ 
๒๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นโครงการ Decision Support for Mainstreaming and Scaling up of Sustainable 

Land Management (DS-SLM) ภายใต้โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) 
๓๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการยกเลิกข้อสงวนในความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน ในการให้สิทธิ

ประโยชน์แก่นักลงทุนซึ่งเป็นนิติบุคคลนอกภาคีอาเซียนที่มีการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยส าคัญในประเทศสมาชิกอาเซียน 
๓๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอผ่อนผันการเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ ๑ เพ่ือก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า

ระดับแรงดัน ๑๑๕ กิโลโวลต์ ช่วงสถานีไฟฟ้าฮอด อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ถึงสถานีไฟฟ้าแม่สะเรียง อ าเภอแม่สะเรียง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๙ ส่วนที่ ๑ 

๓๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการปรับปรุงค่าตอบแทน ระบบแรงจูงใจ และสวัสดิการต่าง ๆ ของรัฐวิสาหกิจ
ในภาพรวม 

๓๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นแนวทางในการแก้ปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย กรณีน าเรือออกนอกระบบ 
จ านวน ๓ ล า 

๓๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการและก ากับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

๓๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อขยายขอบเขตการท าธุรกิจและแก้ไขข้อขัดข้อง 
ในการด าเนินกิจการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

๓๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นท่าทีไทยส าหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย - กัมพูชา 
ครั้งที่ ๖ 

๓๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการด าเนินการเพ่ือบริจาคเงินเพ่ิมทุนในกองทุนพัฒนาเอเชีย ๑๒ 
๓๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานสถานะคดีและแนวทางการด าเนินคดีการต่อสู้คดีในกรณีข้อพิพาทระหว่าง

บริษัท Walter Bau AG (In Liquidation) กับราชอาณาจักรไทย 
๓๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศ

ต้นทางเพ่ือร่วมงานประเพณีสงการนต์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันงบประมาณและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน

รายการค่าจัดซื้อที่ดินพร้อมชดเชยสิ่งปลูกสร้าง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ของกรมท่าอากาศยาน 
๔๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติหลักเกณฑ์การค านวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง K (Price Adjustment) 

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต - สะพานใหม ่- คูคต 
๔๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติการจัดท าและลงนามร่างปฏิญญาร่วมแสดงเจตจ านงระหว่างกระทรวง 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงศึกษาและวิจัยแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
 
 
 
 
 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม - วันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .. .. (แก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสถานที่ยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือ 
บริษัท อ านาจลดและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนและการขอส าเนาเอกสาร 
และการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมกรรมการ) 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. แก้ไขระยะเวลาในการก าหนดให้หนังสือบริคณห์สนธิสิ้นผลหากไม่ได้จดทะเบียนบริษัท จากภายใน ๑๐ ปี เป็น ๓ ปี  
นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ 

๒. แก้ไขการประชุมกรรมการ เป็นการประชุมกรรมการอาจด าเนินการโดยการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีอย่างหนึ่งอย่างใด 
ซึ่งกรรมการไม่จ าเป็นต้องปรากฏตัวในที่ประชุมก็ได้ โดยให้นับเป็นองค์ประชุม และมีสิทธิออกเสียงในการประชุมได้ เว้นแต่ข้อบังคับ
ของบริษัทจะก าหนดห้ามไว้ 

๓. ในกรณีที่มีการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และเมื่อนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่มี
การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าวถึงวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแล้ว มีระยะเวลาเกิน ๓ ปี แต่ยังมิได้จดทะเบียนบริษัท  
ให้สามารถด าเนินการจดทะเบียนบริษัทได้ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

โดยที่ปัจจุบันประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีการก าหนดกระบวนการขั้นตอนในการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วน 
และบริษัทในลักษณะที่เป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนโดยไม่จ าเป็น การแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน เช่น การก าหนดให้มีการประทับตราบริษัทในใบหุ้นทุกใบเฉพาะกรณีที่บริษัทมีตราประทับ และการก าหนดให้การประชุม
กรรมการอาจด าเนินการโดยการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งท าให้กรรมการไม่จ าเป็นต้องปรากฏตัวในที่ประชุม
ก็ได้  เว้นแต่ข้อบังคับของบริษัทจะก าหนดห้ามไว้ จึงเป็นการลดภาระแก่ประชาชน เป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของ
ประเทศ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์อันดีในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


