
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน - วันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ 

ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๒๐ 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 ๑๐ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๓ ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๔ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลท่าฉนวน อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท พ.ศ. .... 
๕ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนน 

ลาดปลาเค้ากับถนนประดิษฐ์มนูธรรม พ.ศ. .... 
๖ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการการเงิน

การคลังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี ๒๕๖๐ (เพ่ิมเติม)) 
๗ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษี

เพ่ือส่งเสริมการบริจาคให้แก่กองทุนยุติธรรม) 
๘ ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. .... 
๙ ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับมาตรฐานบังคับ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๑๐ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนก าแพง จังหวัดสตูล พ.ศ. .... 
๑๑ ร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วน 

ในท้องที่จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. .... 
๑๒ ร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วน 

ในท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. .... 
๑๓ ร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วน 

ในท้องที่จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. .... 
๑๔ ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ พ.ศ. .... 
๑๕ ร่างกฎกระทรวงก าหนดการประกาศเกียรติคุณและการให้การสนับสนุนแก่หอพักเอกชน พ.ศ. .... 
๑๖ ร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. .... 
๑๗ ร่างประกาศ เรื่อง พ้ืนที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ้ืนที่อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 

และอ าเภอจะนะ อ าเภอนาทวี อ าเภอเทพา และอ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 
๑๘ ร่างประกาศ เรื่อง การให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  

พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย พ้ืนที่อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี และอ าเภอจะนะ  
อ าเภอนาทวี อ าเภอเทพา และอ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 

๑๙ ร่างประกาศ เรื่อง ก าหนดลักษณะความผิดอันมีผลกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติ
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ พ้ืนที่อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี และอ าเภอจะนะ อ าเภอนาทวี 
อ าเภอเทพา และอ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 

๒๐ ร่างข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
พ้ืนที่อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี และอ าเภอจะนะ อ าเภอนาทวี อ าเภอเทพา และอ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 

 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 
๑ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หารือแนวทางการด าเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล กรณี คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูล

ความผิดที่มิใช่การกระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเกาะแก้ว ขอความอนุเคราะห์ตีความและวินิจฉัยค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวง 

สาธารณสุขที่ ๖๒๕/๒๕๕๐ เรื่อง การมอบอ านาจให้การอนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

๓ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด ขอหารือข้อกฎหมายกรณีนายจ ารูญ ตั้งไพศาลกิจ กรรมการ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด 
เกษียณอายุราชการ 

๔ กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ขอหารือแนวทางปฏิบัติการขอคืนค่าภาคหลวงแร่ถ่านหินที่น าไปใช้ภายใน 
ประเทศเพ่ือพลังงาน 

๕ กระทรวงสาธารณสุข ขอความเห็นเกี่ยวกับการขอจัดตั้งส่วนราชการ 
๖ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ขอความอนุเคราะห์การตรวจร่างสัญญาผู้เข้าร่วมจัดงานนิทรรศการ World 

Expo ๒๐๒๐ Dubai 
๗ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ หารือกรณีข้อความที่จะระบุในประกาศรับสมัครคัดเลือกหรือสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพ่ือบรรจุ

เข้ารับราชการเป็นข้าราชการต ารวจ 
๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณที่ดินป่าเกาะพะงัน ในท้องที่ต าบลเกาะพะงัน 

ต าบลบ้านใต้ อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... (อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ - หมู่เกาะ 
พะงัน) 

๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการขยายระยะเวลาการลดค่าธรรมเนียมส าหรับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัด 
ในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 

๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการให้ความร่วมมือแก่ Code of Conduct Group (COCG) ภายใต้คณะมนตรี
แห่งสหภาพยุโรป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    เอกสารแนบ ๒ 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน - วันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. ยกเลิกบทบัญญัติที่ก าหนดให้สถาบันการเงินต้องน าส่งเงินเข้ากองทุนเพ่ือการฟื้นฟูฯ และที่ก าหนดให้สถาบันการเงิน 
ต้องเสียเงินเพ่ิมหากไม่สามารถน าส่งเงินเข้ากองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ ได้ เนื่องจากปัจจุบันสถาบันการเงินต้องน าส่งเงินเข้ากองทุนคุ้มครอง
เงนิฝากแทน 

๒. แก้ไขอ านาจของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ เพ่ือให้มีอ านาจในการรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและระบบการเงิน 
๓. ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอ านาจในการเสนอแผนการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินต่อรัฐมนตรี ในกรณีที่ไม่อาจด าเนินการ 

ตามมาตรการที่มีอยู่แล้วตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินและกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย หรือกรณีที่มี 
ความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องเข้าแก้ไขปัญหาเพ่ือป้องกันผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและระบบการเงินโดยรวม 

๔. การโอนสิทธิเรียกร้องของสถาบันการเงินตามแผนการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินไม่ต้องบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ 
๕. ก าหนดวงเงินที่ให้สถาบันการเงินต้องน าส่งเงินให้แก่กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ กองทุนคุ้มครองเงินฝาก และเงินที่น าส่งแก่

ธนาคารแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟ ู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน รวมกันไม่เกินร้อยละ ๑ ต่อปีของยอดเงินที่สถาบันการเงินได้รับจากประชาชน 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ก าหนดมาตรการในการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินที่ประสบภาวะวิกฤติ
ทางการเงินอันอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและระบบการเงินของประเทศ ซึ่งเป็นมาตรการที่ก าหนดเพ่ิมเติม
จากที่มีอยู่ในกฎหมายปัจจุบัน เพ่ือให้กลไกในการก ากับดูแลและแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินเป็นไปอย่างเหมาะสม รวดเร็ว และ  
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถป้องกันและบรรเทาปัญหาวิกฤติทางการเงินของสถาบันการเงินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และสร้างความเชื่อมั่น
แก่ประชาชนในระบบสถาบันการเงิน ท าให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศมีเสถียรภาพ รวมทั้งยังสอดคล้องกับแนวทางการแก้ไขปัญหา
วิกฤติระบบสถาบันการเงินที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 

 

รายช่ือผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์ 
ชื่อสกุล   นายดิสทัต  โหตระกิตย์                         ต าแหน่ง   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๖๒๙ 
รายช่ือผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ 
ชื่อสกุล   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผน 
หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล์   kesineeksdk@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 

  
 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน - วันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

ร่างพระราชบัญญัตินี้เป็นการแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวกับข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ส าหรับคนพิการเพ่ือรองรับการเข้าเป็นภาคี 
สนธิสัญญามาร์ราเคช สรุปได้ดังนี้ 

๑. เพ่ิมบทจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญฯ 
๒. ก าหนดข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพ่ือประโยชน์ของคนพิการ โดยแก้ไข/เพ่ิมเติมค าจ ากัดความในกฎหมายเพ่ือความชัดเจน 

และให้ครอบคลุมผู้พิการมากข้ึน 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ เพ่ือรองรับการเข้า
เป็นภาคีสนธิสัญญามาร์ราเคช โดยก าหนดเพ่ิมเติมให้ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ส าหรับคนพิการรวมถึงการเผยแพร่ต่อสาธารณชนด้วย 
ซึ่งจะเป็นการอ านวยความสะดวกแก่คนพิการในการเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ที่มีการโฆษณาแล้ว โดยก าหนดให้องค์กรที่ได้รับอนุญาต
หรือได้รับการยอมรับสามารถท าซ้ าหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์หรือเผยแพร่ซึ่งส าเนางานที่จัดท าขึ้นนั้นแก่คนพิการได้ตามเงื่อนไข 
ที่กฎหมายก าหนด ซึ่งจะได้รับการยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ ส่งผลให้มีงานอันมีลิขสิทธิ์ในรูปแบบที่คนพิการสามารถเข้าถึงได้ อันจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อคนพิการที่จะสามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ได้  

 

รายช่ือผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์ 
ชื่อสกุล   นายดิสทัต  โหตระกิตย์                         ต าแหน่ง   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๖๒๙ 
รายช่ือผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ 
ชื่อสกุล   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผน 
หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล์   kesineeksdk@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน - วันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. ก าหนดนิยามค าว่า “ค่าเสียหายเบื้องต้น” เพ่ิมเติมว่า “โดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ความรับผิด” เพ่ือให้ทันต่อการบรรเทา
ความเสียหาย 

๒. ก าหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์การน าผ่านวัตถุอันตราย 
๓. แก้ไขเพ่ิมเติมอายุและการต่ออายุของใบส าคัญการขึ้นทะเบียนจาก ๖ ปี เป็น ๑๐ ปี และในระหว่างรอต่ออายุใบส าคัญ 

ให้สามารถด าเนินกิจการได้เสมือนได้รับการข้ีนทะเบียนแล้ว จนกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งไม่ต่ออายุใบส าคัญ 
๔. กรณีท่ีวัตถุอันตรายก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อม หากได้ท าประกันไว้ให้ผู้รับประกันจ่ายค่าเสียหาย

เบื้องต้นแก่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐในการเข้าช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาความเสียหายนั้น 
๕. การโฆษณาวัตถุอันตรายจะต้องไม่ใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ อ่ืน หรือใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคม 

ส่วนรวม และให้ใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยการโฆษณามาบังคับใช้โดยอนุโลม 
๖. แก้ไขเพ่ิมเติมโทษเพ่ือให้สอดคล้องกับฐานความผิด และก าหนดโทษให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ร่างพระราชบัญญัตินี้มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ เพ่ือก าหนดกลไก 
การควบคุมวัตถุอันตรายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเพ่ิมบทบัญญัติเกี่ยวกับการน าผ่าน การน ากลับเข้ามา และการส่งกลับออกไป 
ซึ่งวัตถุอันตราย และแก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับการโฆษณาวัตถุอันตราย รวมทั้งเพ่ิมบทบัญญัติเกี่ยวกับการให้ผู้รับประกันภัยจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้นให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐในการเข้าช่วยเหลือ เคลื่อนย้าย บ าบัด บรรเทา หรือ 
ขจัดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากวัตถุอันตราย ตลอดจนแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสม  อันจะท าให้ผู้ประกอบการ 
มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการด าเนินกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย และส่งผลให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการใช้วัตถุอันตราย 
และได้รับความเป็นธรรมจากการโฆษณาวัตถุอันตราย นอกจากนั้น การเพ่ิมบทบัญญัติให้ผู้รับประกันภัยจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นดังกล่าว
ย่อมท าให้การแก้ไขเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากวัตถุอันตรายด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว 

 

รายช่ือผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์ 
ชื่อสกุล   นายดิสทัต  โหตระกิตย์                         ต าแหน่ง   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๖๒๙ 
รายช่ือผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ 
ชื่อสกุล   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผน 
หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล์   kesineeksdk@gmail.com 

 
 


