
การทำงาน 

ดร. กิรติพงศ� แนวมาลี
นักว�ชาการอาวุโส (Senior Research Fellow)

ฝ�ายกฎหมายเพ�อ่การพัฒนา

การอบรม

ที่อยู� 
มูลนิธิสถาบันว�จัยเพ�อ่การพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร�ไอ)
565 ซอยรามคำแหง 39  ถนนรามคำแหง
แขวงวังทองหลาง  เขตวังทองหลาง
กทม. 10310

โทรศัพท�: (02) 718-5460 ต�อ 411

โทรสาร: (02) 718-5461-2 

E-mail: Kiratipong@tdri.or.th 

2556 – 2560   

2552-2554 

2548-2549

2544-2548

2537-2541

2537

การศึกษา:

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (PhD)
University of Wollongong,
ประเทศออสเตรเลีย

นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
(LL.M. International Investment 
Laws)  University of Ottawa, 
ประเทศแคนาดา

นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
(LL.M. International Business and 
Trade Laws) Erasmus University 
Rotterdam, ประเทศเนเธอร�แลนด�

2560 – 2563 นักว�ชาการ (Research Fellow)
ฝ�ายกฎหมายเพ�่อการพัฒนา, 
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ม.ค. 2565 – ป�จจุบัน อาจารย�พ�เศษ ว�ชานิติเศรษฐศาสตร�  
คณะเศรษฐศาสตร� 
มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�

มิ.ย. 2563 – ป�จจุบัน นักว�ชาการอาวุโส 
(Senior Research Fellow)
ฝ�ายกฎหมายเพ�่อการพัฒนา, 
สถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนาประเทศไทย

2560 ที่ปร�กษา
ฝ�ายกฎหมายเพ�่อการพัฒนา, 
สถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนาประเทศไทย

2555 – 2556 อาจารย�ประจำ 
สำนักว�ชานิติศาสตร� 
มหาว�ทยาลัยแม�ฟ�าหลวง จ.เช�ยงราย
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2551 – 2552 ทนายความอาวุโส
Apisith and Alliance, กรุงเทพฯ

2549 – 2551 นักว�จัยอาวุโส
สถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนาประเทศไทย

2542 – 2548 นักว�จัย
สถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนาประเทศไทย

นิติศาสตรบัณฑิต (LL.B) 
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(หลักสูตรนานาชาติ) 
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ก.พ. 2562 หลักสูตร Digital Trade and Future 
Commerce Regional Workshop, 
25-28 February 2019, Twin Towers 
Hotel, Bangkok, by International 
Institute for Trade and Development 
(ITD)

มิ.ย. 2562 หลักสูตรผู�พ�พากษาสมทบ 
ศาลทรัพย�สินทางป�ญญาและการค�า
ระหว�างประเทศกลาง รุ�นที่ 13/2562



พ.ย. 2561 – เม.ย. 2562

รองประธาน คณะทำงานทบทวนกระบวนงานที่เกี่ยวข�อง
กับคดีล�มละลายและกระบวนงานของกรมบังคับคดี 
ตามคำสั�งคณะอนุกรรมการพ�จารณาปรับปรุงหร�อ
ยกเลิกกฎหมายที่เป�นอุปสรรคต�อการประกอบอาช�พ
และการดำเนินการธุรกิจของประชาชน ที่ 005/2561 
(ลงวันที่ 15 พฤศจ�กายน 2561)

รองหัวหน�าคณะทำงาน (ด�านกฎหมาย) โครงการทบทวน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข�อบังคับและกระบวนงาน
ที่เกี่ยวกับการอนุญาต

พ.ย. 2561 – พ.ค. 2562

คณะทำงาน TDRI EIS เร�่อง “How to Prepare 
for the PDPA Implementation” สถาบันว�จัยเพ�่อการ
พัฒนาประเทศไทย

พ.ค. 2564

คณะทำงานว�ชาการหลักสูตรวุฒิบัตรการว�เคราะห�การ
ตรากฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
สถาบันพระปกเกล�า 

ธ.ค. 2563 – ป�จจุบัน

ที่ปร�กษาในคณะทำงานปฏิรูปกฎเกณฑ�ด�านตลาดทุน
เพ�่อยกระดับความสามารถในการแข�งขันให�แก�ภาคธุรกิจ
และลดภาระของประชาชน สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� (ก.ล.ต.) 

ก.ค. 2563 – ป�จจุบัน

คณะอนุกรรมการกลั�นกรองและเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
การใช�และเช�่อมต�อโครงข�ายโทรคมนาคม สำนักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� 
และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ (กสทช) 

มิ.ย. 2563 – ป�จจุบัน

คณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางการว�เคราะห�ผลกระทบ
ที่เกิดข�้นจากกฎหมาย (RIA) สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

เม.ย. 2563 – ป�จจุบัน

ผู�พ�พากษาสมทบ ศาลทรัพย�สินทางป�ญญาและการค�า
ระหว�างประเทศกลาง 

ต.ค. 2562 – ป�จจุบัน

ที่ปร�กษา (ด�านการปรับแก�กฎหมายและนโยบายภาครัฐ) 
สมาคมการค�าเพ�่อส�งเสร�มผู�ประกอบการเทคโนโลยี
รายใหม� (Thailand Tech Startup Association)

ต.ค. 2561 – ก.ค. 2563

ที่ปร�กษา โครงการพัฒนาคุณภาพของการออก
มาตรการหร�อกฎเกณฑ�ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล, 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และ
ตลาดหลักทรัพย� (ก.ล.ต)

เม.ย. 2561 – ป�จจุบัน

ที่ปร�กษา โครงการปฏิรูปกฎหมาย ระยะที่ 1: 
การปรับปรุงกระบวนการประกอบธุรกิจในประเทศไทย
(สถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนาประเทศไทย ร�วมกับ
The Jacob, Cordova & Associates)

ก.ค. – ก.ย. 2560

1. กฎหมายธุรกิจและการค�า

โครงการศึกษาธุรกิจค�าปลีกค�าส�งเพ�่อเตร�ยมความ
พร�อมในการยกร�างกฎหมายการประกอบธุรกิจค�า
ปลีกค�าส�งที่เหมาะสมกับประเทศไทย (ร�วมกับ
ดร.เดือนเด�น นิคมบร�รักษ� และคณะ โดยรับผิดชอบ
ศึกษาในส�วนกฎหมายต�างประเทศและร�างกฎหมาย
ต�นแบบที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย) รายงานว�จัย
เสนอต�อ กรมการค�าภายใน กระทรวงพาณิชย�,
กันยายน 2560.

กรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทำงาน/ที่ปร�กษา



2.  กฎหมายเศรษฐกิจระหว�างประเทศ 

โครงการดำเนินยุทธศาสตร�การเจรจาตามความตกลง
ระหว�างราชอาณาจักรไทยกับญี่ปุ�นสำหรับความเป�นหุ�น
ส�วนทางเศรษฐกิจ (JTEPA) (ศึกษาในข�อบทเร�อ่งการพาณิชย�
อิเล็กทรอนิกส�) เสนอกรมเอเช�ยตะวันออก,
กระทรวงการต�างประเทศ (มกราคม 2562) 

โครงการจัดทำยุทธศาสตร�และแนวทางในการเตร�ยมความ
พร�อมของภาคอุตสาหกรรมไทยอันเนื่องจากการเจรจา 
WTO รอบใหม�ที่กรุงโดฮา (รับผิดชอบศึกษาในส�วนกฎหมาย
ป�องกันการทุ�มตลาดและกฎหมายการตอบโต�การอุดหนุน), 
รายงานว�จัยเสนอต�อ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 
กระทรวงอุตสาหกรรม, พฤศจ�กายน 2547.

Indirect Expropriation: Property Rights Protection, 
State Sovereignty and the General Principles of Law. 
PhD Thesis. School of Law, the University of 
Wollongong. November 2017.

Canada’s foreign investment protection laws 
submitted to the International Academy of 
Comparative Law for the XVIII International 
Congress of Comparative Law, 
Washington 2010.(Research assistant to 
Professor J. Anthony VanDuzer).

การศึกษาการปรับนโยบายทางด�านเศรษฐกิจ สังคม และ
กฎหมายที่เกี่ยวข�องของไทย รวมทั�งแนวทางในการเจรจา
เพ�่อเข�าเป�นสมาช�กองค�การเพ�่อความร�วมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนา (OECD) (ร�วมกับ ดร. เดือนเด�น นิคมบร�รักษ�) 
รายงานว�จัยเสนอต�อ กรมเศรษฐกิจระหว�างประเทศ 
กระทรวงการต�างประเทศ, เมษายน 2550.

The Implementation of EU Antidumping Law 
against Thai Imported Products: Past Experiences 
and Its Compliance with WTO Antidumping 
Agreement, LL.M. Dissertation, Erasmus University, 
the Netherlands, Jun. 2006.

โครงการว�จัยข�อสังเกตต�อร�างความตกลง JTEPA, 
รายงานว�จัยเสนอต�อ สำนักงานเจรจาเขตการค�าเสร�ไทย-ญี่ปุ�น 
กระทรวงการต�างประเทศ(ศึกษาในส�วนข�อบทเร�่องการลงทุน 
และข�อบทการระงับข�อพ�พาท), ตุลาคม 2549.

โครงการการจัดทำเขตการค�าเสร�ไทย-สหรัฐอเมร�กาในภาค
การขนส�งและโลจ�สติกส�, (ศึกษาในส�วนกฎหมายขนส�งและ
โลจ�สติกส�ของไทยและสหรัฐอเมร�กา) รายงานว�จัยเสนอต�อ
สภาผู�ส�งสินค�าทางเร�อแห�งประเทศไทย, มิถุนายน 2548.

โครงการศึกษาว�จัยกฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทาง
กฎหมายที่มีผลกระทบต�อธุรกิจ SMEs : ศึกษาเฉพาะ
กรณี ผลกระทบของกฎหมายและระเบียบที่มีผลต�อ
ข�ดความสามารถในการแข�งขันของ SMEs (ร�วมกับ 
ดร.เดือนเด�น นิคมบร�รักษ� และคณะ โดยรับผิดชอบ
ศึกษาในส�วนป�ญหาการบังคับคดีทางแพ�ง) รายงานว�จัย
เสนอต�อ สำนักงานส�งเสร�มว�สาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย�อม, เมษายน 2551.

ผลกระทบของการแปรรูปโรงงานยาสูบต�อการควบคุม
การสูบบุหร่ี, รายงานว�จัยเสนอต�อ สำนักงานสนับสนุน
การสร�างเสร�มสุขภาพ (สสส.), ธันวาคม 2546.

เราควรมีกฎหมายควบคุมการตั�งร�านค�าปลีกขนาดใหญ�
หร�อไม�? (ร�วมกับ ดร. นิพนธ� พัวพงศกร), บทความประกอบ
การสัมมนาว�ชาการประจำป� 2545 ของสถาบันว�จัยเพ�่อการ
พัฒนาประเทศไทย เร�่อง เผช�ญความท�าทายจากกระแสโลกา
ภิวัฒน� ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร� ซ�ตี้ จอมเทียน ชลบุร�, 
14-15 ธันวาคม 2545.

การค�าปลีกของไทย: ผลกระทบของการแข�งขันจาก
ผู�ประกอบการค�าปลีกขนาดใหญ�จากต�างประเทศ. 
(ร�วมกับ ดร. นิพนธ� พัวพงศกร และคณะ โดยศึกษาใน
ส�วนกฎหมายควบคุมค�าปลีกของต�างประเทศ). รายงายว�จัย
เสนอต�อสำนักงานคณะกรรมการว�จัยแห�งชาติ. 2544.

งานว�จัยและบทความสำคัญที่ผ�านมา



โครงการศึกษาเพ�่อพัฒนากองทุนยุติธรรม
สำนักงานกองทุนยุติธรรม, กระทรวงยุติธรรม 
(ดร.จักรกฤษณ� ควรพจน� หัวหน�าโครงการว�จัย) 
กันยายน 2562 – ธันวาคม 2563.

In depth technical study to support the development 
of Thailand’s Climate Change Act 
The Office of Natural Resources and Environmental 
Policy and Planning. (with Dr. Adis Israngkura) 

3. การปฏิรูปกฎหมาย

โครงการศึกษาว�เคราะห�ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข�อบังคับและกระบวนงานที่เกี่ยวกับการอนุญาตเพ�่อ
ลดขั�นตอนการดำเนินการและการอนุญาตที่ไม�จำเป�น
หร�อที่เป�นอุปสรรคต�อการประกอบอาช�พและการดำเนิน
ธุรกิจของประชาชน, เสนอต�อ สำนักงานคณะกรรมการการ
ปฏิรูปกฎหมาย  (ดร.เดือนเด�น นิคมบร�รักษ� หัวหน�าคณะว�จัย) 
กันยายน 2561 – ตุลาคม 2562.

โครงการการปรับปรุงแก�ไขและเฝ�าระวังทางกฎหมาย 
(ดูแลรับผิดชอบในส�วนร�างกฎหมายการจัดทำข�อตกลง
การค�าระหว�างประเทศ ร�วมกับ ดร. จันทจ�รา เอี่ยมมยุรา 
และร�างกฎหมายความโปร�งใสทางการคลัง ร�วมกับ 
ดร. สมชัย จ�ตสุชน) รายงานว�จัย เสนอต�อ สำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการว�จัย (สกว.), กุมภาพันธ� 2551.

Documentation of Thailand’s Experience of Oil Tax 
Revenue Recycling and Subsidization of Gasohol 
Price and Support in Conducting the Policy Makers
Training, under the Project entitled “Overcoming 
Policy, Market and Technological Barriers to Support 
Technological Innovation and South-South 
Technology Transfer: the Pilot Case of Ethanol 
Production From Cassava” (with Dr. Wichsinee 
Wibulpolprasert and Gunn Jiravuttipong) 
commissioned by United Nations Industrial 
Development Organization (UNIDO) 31 May 2018.

4. ด�านพลังงานและสิ�งแวดล�อม

โครงการศึกษาแนวกำกับดูแลนักสอบบัญช�และ
สำนักงานสอบบัญช�ในตลาดทุน, 
สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� 
(ดร.จักรกฤษณ� ควรพจน� หัวหน�าโครงการว�จัย)
พฤษภาคม 2562 – มิถุนายน 2563. 

โครงการปฏิรูปกฎหมาย ระยะที่ 1: การปรับปรุงกระบวน
การประกอบธุรกิจในประเทศไทย (ศึกษาในส�วนกฎหมาย
ล�มละลายและฟ��นฟูกิจการ) รายงานเสนอต�อคณะอนุกรรม
การปรับปรุงหร�อยกเลิกกฎหมายที่เป�นอุปสรรคต�อการ
ประกอบอาช�พหร�อการดำเนินธุรกิจของประชาชนภายใต�
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร�งด�วน. กรุงเทพฯ: 
สถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนาประเทศไทย. ธันวาคม 2560.

งานว�จัยและบทความสำคัญที่ผ�านมา

แนวโน�มการฟอกเง�นในประเทศไทย: ศึกษาเฉพาะกรณี
การฟอกเง�นผ�านนิติบุคคลและธุรกิจบังหน�า ทนายความ 
และนักบัญช� บร�ษัทนำเที่ยว ทรัสต�ต�างประเทศ ที่ดำเนิน
การในประเทศไทย การเล�นแชร�ที่มีการฉ�อโกง และการ
ฟอกเง�นผ�านองค�กรไม�แสวงหากำไร, สำนักงานป�องกัน
และปราบปรามการฟอกเง�น (ดร. นิพนธ� พัวพงศกร 
หัวหน�าโครงการ), มิถุนายน 2564

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการใช�มาตรการทาง
เศรษฐศาสตร�/มาตรการจูงใจเพ�่อสนับสนุนและขับเคล่ือน
การผลิตและการบร�โภคที่ยั�งยืน: ด�านการบร�โภคที่ยั�งยืน, 
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดล�อม, ธันวาคม 2563 – ธันวาคม 2564 
(ดร. กรรณิการ� ธรรมพานิชวงศ� หัวหน�าโครงการ)  

4. ด�านพลังงานและสิ�งแวดล�อม



โครงการศึกษาระบบกำกับดูแลกิจการขนส�งทางราง
สำหรับประเทศไทย สำนักงานนโยบายและแผนการขนส�งและ
จราจร (สนข.) (ดร.สุเมธ องกิตติกุล หัวหน�าคณะว�จัย) 
ธันวาคม 2560 – เมษายน 2563.

โครงการศึกษาการพัฒนาเพ�่อความปลอดภัยและคุณภาพ
การให�บร�การของรถแท็กซ�่โดยพ�จารณาโครงสร�างต�นทุน 
และการประกอบการ (ร�วมกับ ดร. สุเมธ องกิตติกุล และคณะ 
โดยรับผิดชอบศึกษาในด�านมาตรการทางกฎหมายเพ�่อกำกับ
ดูแลแท็กซ�่และ TNC ทั�งในประเทศไทยและต�างประเทศ) 
เสนอต�อ กรมการขนส�งทางบก, มิถุนายน 2561.

5. กฎหมายและนโยบายด�านขนส�ง

โครงการศึกษาพัฒนาระบบจัดเก็บค�าธรรมเนียมผ�านทาง
อัตโนมัติสำหรับรถบรรทุกบนทางหลวงพ�เศษระหว�างเมือง. 
ธันวาคม 2561.

การศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการเพ�่อลดอุบัติเหตุทางถนน 
(รายงานฉบับสมบูรณ�) แผนแม�บทการลดอุบัติเหตุทางถนน
ของกระทรวงคมนาคม. (ร�วมกับ ดร. สุเมธ องกิตติกุล 
และคณะ โดยรับผิดชอบศึกษาในส�วนมาตรการบังคับทาง
กฎหมายและกรณีศึกษาในต�างประเทศในหัวข�อ 2.4.2 ) 
รายงานว�จัยเสนอต�อ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส�งและ
จราจร (สนข). กันยายน 2560.

ผลกระทบของ Disruptive technologies ต�อเศรษฐกิจไทย
และแนวทางการรับมือ (ดร. เสาวรัจ รัตนคำฟู หัวหน�าคณะว�จัย) 
เสนอสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส�, มกราคม 2563.

โครงการศึกษาว�เคราะห�กฎหมายที่มีผลใช�บังคับอยู�: 
กรณีศึกษากฎหมายเกี่ยวกับแพลตฟอร�มจองที่พักระยะสั�น 
เสนอต�อสถาบันพระปกเกล�า, กันยายน 2562.

โครงการสำรวจการเตร�ยมความพร�อมของหน�วยงาน
ในการคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล เสนอ สำนักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส� (องค�การมหาชน), เมษายน 2562.

Building Institutional Capacity in Asia (BICA) 
Redefining the Borders between Public and 
Private in Southeast Asia 2002-2003, 
Country Reporter for the Research Institute for 
Asia and the Pacific, The University of Sydney.
Australia.

8. บทความว�ชาการและหนังสือพ�มพ�

6. กฎหมายด�านเทคโนโลยี

7. อื่นๆ

Policies of Thai Political Parties in the 1995 General 
Election, under the sponsorship of IPPS and the
Konrad Adenuer Foundation, Bangkok: P Press 
Publishing, 1995.  

การคุ�มครองนักลงทุนต�างชาติจากมาตรการเวนคืนทรัพย�
โดยรัฐ: สิ�งที่ไทยต�องระวังในการใช�บังคับกฎหมาย, 
รายงานทีดีอาร�ไอ, ฉบับที่ 49, สิงหาคม 2550.

ข�อคิดการใช�อำนาจรัฐ: กรณีเหมืองทองอัครา, วาระทีดีอาร�ไอ, 
หนังสือพ�มพ�กรุงเทพธุรกิจ, ฉบับวันที่ 22 กุมภาพันธ� 2561

Protecting the Foreign Investments against the 
Expropriation Measures: The Risks and Concerns 
related to the New Draft Amendment of The Foreign 
Business Act of 1999 (B.E.2542), TDRI Quarterly 
Review, Vol. 22 No. 3, Sep. 2007, pp. 20-26.

โครงการจัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ�มครองข�อมูลส�วน
บุคคล (Personal Data Protection Guideline) ของผู�
ควบคุมข�อมูลส�วนบุคคลและผู�ประมวลผลข�อมูลส�วนบุคคล
ตามพระราชบัญญัติคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล พ.ศ. 2562, 
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจ�ทัลเพ�่อเศรษฐกิจและสังคม, 
ธันวาคม 2563 – มีนาคม 2565.

แนวทางการกำกับดูแลผู�สอบบัญช�และสำนักงานสอบ
บัญช�ในตลาดทุน, รายงานทีดีอาร�ไอ, ฉบับที่ 178, 
กรกฎาคม 2564

งานว�จัยและบทความสำคัญที่ผ�านมา



9. การบรรยาย เสวนา และสัมภาษณ�

An Analysis of Foreign Tourist Expenditure in
Thailand, with Dr. Apichart Pongsirirushakun, 
TDRI Quarterly Review, Vol. 18 No. 2, Jun. 2003, 
pp.9-17.

ร�วมเสวนา “กิโยตินกฎหมาย: ฟ��นเศรษฐกิจได� ไม�ต�องใช�เง�น” 
สถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนาประเทศไทย, 14 ตุลาคม 2563

นำเสนอ “กฎหมายในฐานะชุดคำสั�งของประเทศ” 
TDRI Annual Public Virtual Conference 2020, 
6 ตุลาคม 2563

ว�ทยากร “เตร�ยมความพร�อม พ.ร.บ. คุ�มครองข�อมูล
ส�วนบุคคล PDPA สำหรับผู�ประกอบธุรกิจโรงแรม” 
สำนักงานคณะกรรมการคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล
และสมาคมโรงแรมไทย, 7 เมษายน 2565. 

ว�ทยากร “หลักสูตรวุฒิบัตรการว�เคราะห�ผลกระทบ
ในการตรากฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย รุ�นที่ 3” จัดโดยสถาบันพระปกเกล�า 
วันที่ 16, 23 – 24 มีนาคม 2565

สัมภาษณ� “เช�กพร�อม ก�อนใช� กม. ป�องกันข�อมูล
ส�วนบุคคล” มติชนออนไลน� 24 มกราคม 2565.

ว�ทยากร “การว�เคราะห�กฎหมายในทางเศรษฐศาสตร�” 
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั�นสูงการบร�หารงานภาครัฐ
และกฎหมายมหาชน รุ�นที่ 21 สถาบันพระปกเกล�า 
วันที่ 14 มกราคม 2565

ว�ทยากร การประชุมเช�งปฏิบัติการหัวข�อ “หลักการ 
สังคายนากฎหมาย: ความเป�นไปได�ในการสังคายนา
กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของ
ประเทศไทย” สำนักงานกิจการยุติธรรม 
วันที่ 16 ธันวาคม 2564

สัมภาษณ� รายการพ�นิจเศรษฐกิจการเมือง CU Radio 
(101.5 FM) เร�่อง “กฎหมายคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลจาก
มุมมองประชาชนและผู�ต�องปฏิบัติตาม” 
วันที่ 10 สิงหาคม 2564 

ว�ทยากร “การว�เคราะห�กฎหมายในทางเศรษฐศาสตร�” 
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั�นสูงการบร�หารงานภาครัฐและ
กฎหมายมหาชน รุ�นที่ 20 สถาบันพระปกเกล�า 
วันที่ 9 มกราคม 2564

สัมภาษณ�รายการพ�นิจเศรษฐกิจการเมือง CU Radio
(101.5 FM) เร�่อง “กิโยตินกฎหมาย: ฟ��นคืนเศรษฐกิจได� 
เพ��มความสะดวกให�ประชาชน” วันที่ 20 ตุลาคม 2563 

ว�ทยากร “หลักสูตรวุฒิบัตรการว�เคราะห�ผลกระทบในการ
ตรากฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย รุ�นที่ 2” 
จัดโดยสถาบันพระปกเกล�า วันที่ 14, 21-22 กรกฎาคม 2564

สัมภาษณ�ว�ทยุครอบครัวข�าว ส.ทร. FM 106.5 เร�่อง 
“ความเหลื่อมล้ำในการเข�าถึงกระบวนการยุติธรรม”, 
18 มิถุนายน 2564

ว�ทยากร “การอบรมกฎหมายเบื้องต�นแก�นักว�จัย” 
สถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนาประเทศไทย, 11 มิถุนายน 2564

ว�ทยากร “ความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรมสู�การ
เปลี่ยนแปลงในยุค New Normal” ในงานประชุมทาง
ว�ชาการระดับชาติว�าด�วยงานยุติธรรม ครั�งที่ 18 ในหัวข�อ 
“การอำนวยความยุติธรรมในยุคว�ถีใหม�สู�ประชาชน” โดย 
สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, 
13 พฤษภาคม 2564

ว�ทยากร “การว�เคราะห�กฎหมายในเช�งเศรษฐศาสตร� 
ว�าด�วยการทบทวนกฎหมายด�วยว�ธีการทางเศรษฐศาสตร�” 
หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญ
การข�้นไป รุ�นที่ 28 สำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกา 
วันที่ 4 มีนาคม 2564

ว�ทยากร “การว�เคราะห�กฎหมายในเช�งเศรษฐศาสตร� 
ว�าด�วยการทบทวนกฎหมายด�วยว�ธีการทางเศรษฐศาสตร�” 
หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญ
การข�้นไป รุ�นที่ 29 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564

งานว�จัยและบทความสำคัญที่ผ�านมา



คณะทำงานพ�จารณาศึกษาแนวทางการดำเนินการ
ประกอบการอย�างมีธรรมาภิบาล คณะกรรมาธิการ
การแก�ป�ญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ 
วุฒิสภา 

ม.ค. 2565 – ป�จจุบัน

คณะทำงานว�ชาการวารสารกฎหมายทรัพย�สินทาง
ป�ญญาและการค�าระหว�างประเทศกลาง ศาลทรัพย�สิน
ทางป�ญญาและการค�าระหว�างประเทศกลาง ฉบับป� 2022 

ธ.ค. 2564 – ป�จจุบัน

ผู�ทรงคุณวุฒิพ�จารณาบทความ “วารสารกระบวน
การยุติธรรม” สำนักงานกิจการยุติธรรม 
กระทรวงยุติธรรม

ก.ย. 2564 – ป�จจุบัน

2551
2556 - 2560

2537

ก.พ. – ก.ค. 2561 หลักสูตรผู�บร�หารด�านนิติธรรม
และการพัฒนา รุ�นที่ 2 (Executive Program
on the Rule of Law & Development) 
จัดโดยสถาบันเพ�่อการยุติธรรมแห�งประเทศไทย 
(องค�การมหาชน)

2559 ทุน Conference, Exhibition and 
Performance Subsidy (CEPS)
จากคณะนิติศาสตร� University of 
Wollongong 

ทุนปร�ญญาเอก University 
Postgraduate Award (UPA) 
จาก University of Wollongong 
ประเทศออสเตรเลีย

2556 - 2560 ทุนปร�ญญาเอก International 
Postgraduate Tuition Award (IPTA) 
จาก University of Wollongong
ประเทศออสเตรเลีย

รางวัลนักเร�ยนดีเด�นประจำป� 2537 
โรงเร�ยนกรุงเทพคร�สเตียนว�ทยาลัย

2559 – 2560 Fellow
UNCITRAL National Coordination 
Committee for Australia (UNCCA)

2558 – 2560 Member
Asian Law Forum, School of Law, 
the University of Wollongong

2559 – 2560 Associate Member
LawAsia

2557 – 2560 Student Leader
Graduate House, University of 
Wollongong

2557 – 2558 ประธานสมาคมนักเร�ยนไทย
แห�งเมืองวูลลองกอง (TSAW)

Certificate on WTO Trade Laws 
and Practices on Trade Remedies 
(จัดโดย The International Institute 
for Trade and Development (ITD) 
และ Asian Development Bank (ADB) 
(ระหว�าง 28-31 มกราคม 2551)

การอบรม ทุนการศึกษาและรางวัล

2559 ทุนอุดหนุนเข�าร�วมประชุม จากคณะนิติศาสตร� 
University of Wollongong เพ�่อเข�าประชุม 
UNCITRAL Expert Working Group 
(Dispute Settlement) ระหว�างวันที่ 19-23
กันยายน 2559 กรุงเว�ยนนา ประเทศออสเตร�ย

ทุนการศึกษาและรางวัล

กรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทำงาน/ที่ปร�กษา

สมาช�ก



ร�วมเสวนาในเร�่อง “ทางรอดโลจ�สติกส�ไทยยุค 4.0” 
จัดโดยสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย, 
งาน TOLG-Logistix 2019, ศูนย�แสดงสินค�าไบเทค บางนา, 
ห�อง Amber 3, 29 สิงหาคม 2562.

ร�วมเสวนา “มหากาพย� เหมืองทองอัครา เดิมพัน 3 หมื่นล�าน” 
รายการ ตอบโจทย� สถานีโทรทัศน� Thai PBS, 
2 กันยายน 2563

ร�วมเสวนา “Regulatory Guillotines: ก�าวใหม�ของตลาดทุน
ไทย แข�งได�ในตลาดทุนโลก” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการ
หลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� (ก.ล.ต.) 
14 กรกฎาคม 2563

ว�ทยากร “หลักสูตรวุฒิบัตรการว�เคราะห�ผลกระทบใน
การตรากฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
รุ�นที่ 1” จัดโดยสถาบันพระปกเกล�า ศูนย�ราชการแจ�งวัฒนะ
วันท่ี 18 – 20 และ 25 สิงหาคม 2563 

ว�ทยากร “โครงการประชุมสัมมนาเช�งปฏิบัติการ
เพ�่อกำหนดแบบสอบถามความคิดเห็นการปรับปรุง 
แก�ไข ยกเลิกกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย�ให�มีเท�าที่จำเป�นสอดคล�องกับบร�บทและไม�เป�น
อุปสรรคต�อการพัฒนาประเทศ” ร�วมกับกระทรวงยุติธรรม 
ณ ศูนย�การเร�ยนรู�กระทรวงยุติธรรม ชั�น 7 กระทรวงยุติธรรม 
ศูนย�ราชการแจ�งวัฒนะ 22 – 24 มกราคม 2563.

สัมภาษณ�สกู�ปรายการ Update กฎหมาย,โทรทัศน�รัฐสภา 
เร�่อง “พ.ร.บ. คอมพ�วเตอร�ฯ ป�องกันหร�อจำกัดสิทธิ์” 
10 กันยายน 2562.

สัมภาษณ�สกู�ปรายการ Update กฎหมาย,โทรทัศน�รัฐสภา 
เร�่อง “ขายของออนไลน�ยังไงไม�ผิดกฎหมาย” 
10 กันยายน 2562.

สัมภาษณ�สกู�ปรายการ Update กฎหมาย, โทรทัศน�รัฐสภา 
เร�่อง “พ.ร.บ. E-Payment”  
10 กันยายน 2562.

สัมภาษณ�ว�ทยุรัฐสภาภาคภาษาอังกฤษ Parliament Radio 
(87.5 FM) เร�่อง “The Problems of Road Accidents 
and Law Enforcement in Thailand” 
วันที่ 11 เมษายน 2562.

สัมภาษณรายการพ�นิจเศรษฐกิจการเมือง CU Radio 
(101.5 FM)  เร�่อง “ข�อคิดการใช�อำนาจรัฐ กรณี
เหมืองทองอัครา” วันที่ 9 เมษายน 2562.

ว�ทยากร “มาตรการเกี่ยวกับการลงทุนในอาเซ�ยน: 
อดีต ป�จจุบัน และอนาคต” สำนักว�ชานิติศาสตร� 
มหาว�ทยาลัยแม�ฟ�าหลวง จังหวัดเช�ยงราย 
วันที่ 30 เมษายน 2562.

งานว�จัยและบทความสำคัญที่ผ�านมา


