
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ - วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ 

ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๑๖ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๑) 
 

ส านักงานฯ เร่งรัดการด าเนินการพิจารณา 
ร่างกฎหมาย และให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย
แก่หน่วยงาน เพ่ือให้การจัดท ากฎหมาย
แล้วเสร็จ และมีผลใช้บั งคับให้ทันต่อ
สถานการณ์ เพ่ือคุ้มครองสิทธิของประชาชน 

๒ การใหค้ าปรึกษาทางกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย

แก่หน่วยงานภาครัฐ จ านวน ๑๙ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติระบบการช าระเงิน พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝุายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๓ ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างทางพิเศษศรีรัช - วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร ในท้องที่ 

อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด เขตบางกอกน้อย เขตบางซื่อ และเขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 

๔ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝุายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เกี่ยวกับการพ้นจากราชการของ
ข้าราชการตุลาการ) 

๕ ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการด ารงต าแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เกี่ยวกับการก าหนด 
ให้ข้าราชการตุลาการไปด ารงต าแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสเมื่อสิ้นปีงบประมาณท่ีมีอายุครบหกสิบห้าปี) 

๖ ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ า
ต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๗ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน ส าหรับงานโครงสร้างทั่วไปต้องเป็นไป
ตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 

๘ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น ส าหรับงานทั่วไปและงานดึงขึ้นรูปต้อง
เป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 

๙ ร่างกฎกระทรวงยกเลิกการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมและก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ตามมาตรา ๑๒ (๑) 
ประเภทนักท่องเที่ยว ชนิดใช้ได้ครั้งเดียวเป็นการชั่วคราว พ.ศ. .... 

๑๐ ร่างกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง
และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๑๑ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนท่าน้ าอ้อยม่วงหัก จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. .... 
๑๒ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ การจดทะเบียนจ านองเรือท่ีอยู่ระหว่างการต่อ พ.ศ. .... 
๑๓ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษา

ความปลอดภัยรับอนุญาต พ.ศ. .... 
๑๔ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับและออกใบอนุญาต การขอต่อและการอนุญาตการต่อ

อายุใบอนุญาต การขอใบแทนและการออกใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. .... 
๑๕ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาตการประกอบธุรกิจรักษา 

ความปลอดภัยและใบอนุญาต ใบแทน การต่ออายุใบอนุญาตการเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต พ.ศ. .... 
๑๖ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับรองสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย 

พ.ศ. .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 
๑ กระทรวงพาณิชย์ ขอความเห็นการต่ออายุบันทึกความตกลงว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลฟิลิปปินส์ 
๒ กระทรวงแรงงาน ขอความเห็นการจัดท ารายงานการปฏิบัติตามอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศที่ประเทศไทย

ให้สัตยาบันฉบับที่ ๑๐๕ ว่าด้วยการยกเลิกแรงงานบังคับ ค.ศ.๑๙๕๗ 
๓ ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ขอหารือเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตพ้ืนที่เพ่ือการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ รวม  

๖ จังหวัด 
๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตพ้ืนที่เพ่ือการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ รวม  

๗ ฉบับ 
๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุย

วิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัย รวม ๒ ฉบับ 
๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืน เพ่ือสร้างและ 

ขยายทางหลวงท้องถิ่นสายทางยกระดับเชื่อมระหว่างอาคารอู่จอดและซ่อมบ ารุงรถไฟฟูากับถนนวิภาวดีรังสิต พ.ศ. .... 
๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบล

สระแก้ว และต าบลท่าเกษม อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. .... 
๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการบ ารุงรักษารถไว้ในใบอนุญาต

ประกอบการขนส่ง พ.ศ. .... 
๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดยะลา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

(แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดยะลา พ.ศ. ๒๕๕๕) 
๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  

พ.ศ. .... 
๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าด้วยความร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์ 
๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคาร

ที่ดิน 
๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการด าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกรณี

สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ 
๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการจัดท าเอกสารโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่าง

กระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งประเทศฮังการี ส าหรับปี ค.ศ. ๒๐๑๗ -  
๒๐๑๘ 

๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการจัดระเบียบการบริหารจัดการหมู่บ้านโดยกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) 
เพ่ือให้เกิดเอกภาพและบูรณาการตามแนวทางประชารัฐ 

๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติปรับเปลี่ยนผู้แทนประเทศไทยในสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ 
(ANRPC) และสภาวิจัยและพัฒนายางระหว่างประเทศ (IRRDB) 

๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติงบประมาณส าหรับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และกรอบงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 

    เอกสารแนบ ๒ 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ - วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างพระราชบัญญัติระบบการช าระเงิน พ.ศ. .... 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

ร่างพระราชบัญญัติระบบการช าระเงิน เป็นการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการก ากับดูแลระบบการช าระเงินและบริการ 
การช าระเงินให้เป็นระบบ มีความเป็นเอกภาพ รวมทั้งทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีสาระส าคัญ
ดังนี้ 

๑. ก าหนดลักษณะของระบบการช าระเงินที่มีความส าคัญ ได้แก ่
๑.๑ เป็นระบบการช าระเงินที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานหลักของประเทศ 
๑.๒ เป็นระบบการช าระเงินที่รองรับการโอนเงินมูลค่าสูง หรือที่ใช้ส าหรับการหักบัญชีหรือการช าระดุลระหว่างสมาชิก 
๑.๓ เป็นระบบการช าระเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดตั้งและด าเนินการ หรือที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน า

ของธนาคารแห่งประเทศไทย  
๒. ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีหน้าที่ก ากับดูแลระบบการช าระเงินที่มีความส าคัญเพ่ือให้ระบบมีความมั่นคง ปลอดภัย และ

มีประสิทธิภาพ 
๓. ก าหนดแนวทางปฏิบัติส าหรับสมาชิกระบบการช าระเงินที่มีความส าคัญ ในกรณีได้ยื่นค าร้องหรือถูกร้องขอต่อศาลให้ฟ้ืนฟู

กิจการ หรือศาลมีค าสั่งรับค าร้องให้ฟ้ืนฟูกิจการ ถูกฟูองล้มละลาย หรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ 
๔. ก าหนดลักษณะของระบบการช าระเงินภายใต้การก ากับ ได้แก่ 

๔.๑ ระบบการช าระเงินที่เป็นศูนย์กลางหรือเครือข่ายระหว่างผู้ใช้บริการของระบบ เพ่ือรองรับการโอนเงิน การหักบัญชี 
หรือการช าระดุล  

๔.๒ ระบบการช าระเงินอื่นใดท่ีอาจส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ ความเชื่อมั่นของสาธารณชน หรือเสถียรภาพ
และความม่ันคงของระบบการช าระเงิน  

๕. การประกอบธุรกิจระบบการช าระเงินภายใต้การก ากับจะกระท าได้เฉพาะนิติบุคคลประเภทบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชน
จ ากัด หรือนิติบุคคลอ่ืนตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีโดยค าแนะน าของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ในการอนุญาตดังกล่าวรัฐมนตรีจะก าหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรก็ได้  

๖. ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอ านาจประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้บริการระบบการช าระเงินภายใต้ 
การก ากับและบริการการช าระเงินภายใต้การก ากับ 

๗. ก าหนดวิธีและข้ันตอนในการอุทธรณ์ 
๘. ก าหนดโทษส าหรับผู้ที่กระท าการฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ โดยอาจได้รับโทษอาญาหรือโทษทางปกครอง 

แล้วแต่กรณี   

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

โดยที่ปัจจุบันการก ากับดูแลระบบการช าระเงินของประเทศไทยอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายหลายฉบับและอยู่ภายใต้ 
การก ากับดูแลของหลายหน่วยงาน ร่างพระราชบัญญัตินี้  จึงได้แยกการก ากับดูแลระบบการช าระเงินออกมาเป็นเอกเทศอยู่ภายใต้
กฎหมายนี้ และก าหนดให้มีเพียงธนาคารแห่งประเทศไทยองค์กรเดียวท าหน้าที่ก ากับดูแลระบบการช าระเงิน ทั้งนี้ จะเป็นประโยชน์
ในการก ากับดูแลระบบการช าระเงินและบริการการช าระเงินอย่างเป็นระบบ ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและมีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อให้เป็นเอกภาพ ลดความซ้ าซ้อน และลดภาระของผู้ประกอบธุรกิจ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ - วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษศรีรัช - วงแหวน 
รอบนอก กรุงเทพมหานคร ในท้องที่อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตทวีวัฒนา 
เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด เขตบางกอกน้อย เขตบางซื่อ และเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. .... 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างทางพิเศษศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ในท้องที่อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
และเขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร และจัดท าบัญชีรายชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินที่ต้อง
เวนคืนท้ายพระราชบัญญัติฯ 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ประชาชนจะได้ทราบความชัดเจนเกี่ยวกับเส้นทางที่หน่วยงานภาครัฐจะจัดสร้างทางพิเศษ และบริเวณที่ต้องท าการเวนคืน
ที่ดิน รวมทั้งรายชื่อผู้ครอบครองที่ดิน หรือผู้ใช้ประโยชน์จากที่ดินที่จะต้องเวนคืน 

 

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 

 
 


