
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม - วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ 

ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๑๓ 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 ๒๗ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชกฤษฎีกาให้น าราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบ ารุงท้องที่ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง 

พ.ศ. ๒๕๒๔ มาใช้ในการประเมินภาษีบ ารุงท้องที่ส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. .... 
๓ ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในท้องที่บางแห่งในเขตเทศบาลต าบล 

ขุนทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. .... 
๔ ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในเขตเทศบาลต าบลแม่ดาว อ าเภอแม่สอด 

จังหวัดตาก พ.ศ. .... 
๕ รา่งพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในเขตเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. .... 
๖ ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในเขตเทศบาลต าบลเขาน้อย อ าเภอ

ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. .... 
๗ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๙๐ สายถนน 

วงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอนบ้านหนองไทร-บ้านหนองบัวศาลา และเพ่ือขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๓๐๔ สายปากเกร็ด - นครราชสีมา ที่บ้านหนองไทร และเพ่ือขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๑๐ สายแยกทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ (ไชยมงคล) - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๔ (หนองเสาเดียว) ที่บ้านภูเขาทอง 
และเพ่ือขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๔ สายนครราชสีมา - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔ (โชคชัย)  
ที่บ้านหนองบัวศาลา พ.ศ. .... 

๘ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลหนองเทาใหญ่ อ าเภอปลาปาก จังหวัด
นครพนม พ.ศ. .... 

๙ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการ
ภาษีเพ่ือสนับสนุนกิจการเงินร่วมลงทุน (Venture Capital)) 

๑๐ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการ
ภาษีและค่าธรรมเนียมเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ผ่านกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์) 

๑๑ ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
พ.ศ. .... 

๑๒ ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจในช่วงปลายปี ๒๕๕๘) 

๑๓ ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด พ.ศ. .... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ขอความร่วมมือพิจารณาร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติในการจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๒ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถามความเห็นต่อค าขอแบ่งส่วนราชการกรมกิจการเด็กและ
เยาวชน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

๓ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอหารือกรณีข้อขัดแย้งในการบริหารจัดการที่ดินทะเลน้อยสาธารณประโยชน์
ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย 

๔ กรมปศุสัตว์ หารืออ านาจในการออกประกาศหรือค าสั่งของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไขและผลิตภัณฑ์ 
๕ สมาคมข้าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ขอความอนุเคราะห์จ่ายเงิน ช.ค.บ. ตกเบิกย้อนหลังให้ข้าราชการบ านาญที่เปลี่ยน 

มารับเงินบ านาญตาม พ.ร.บ. บ าเหน็จบ านาญ พ.ศ. ๒๔๙๔ 
๖ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หารือการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง 
๗ กระทรวงแรงงาน ขอความเห็นการจัดท าความร่วมมือด้านแรงงานและข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานระหว่างไทยและ

กัมพูชา 
๘ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ขอหารือเรื่อง ฐานอ านาจในการออกระเบียบคณะกรรมการนโยบายและก ากับการ

บริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... 
๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพบุคลากรการกีฬา พ.ศ. .... 

๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดจ านวน เขตอ านาจ และวันเปิดท าการของศาล

แขวง ในจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. .... 
๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาเพ่ือรองรับการเปิดท าการศาลจังหวัดชุมแพ 
๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลไพรวัน อ าเภอตากใบ 

จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... 
๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวง (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบ

ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารอากาศ ฉบับที่ .. 
๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกช้างไทย พ.ศ. .... 
๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการควบคุม

การผลิตอ้อยและน้ าตาลทราย การจ าหน่าย การน าเข้าและการส่งออกน้ าตาลทราย และการใช้เงินของกองทุนอ้อยและ
น้ าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์  
ในท้องที่ต าบลทางเกวียน และต าบลบ้านนา อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นกรณีที่มีความจ าเป็นโดยเร่งด่วน 

๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์  
ในท้องที่ต าบลศรีษะทอง อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นกรณีที่มีความจ าเป็นโดยเร่งด่วน 

๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิรูปตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย [เรื่อง การปฏิรูประบบเกษตรพันธสัญญาให้เป็นธรรม ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา 
ที่เป็นธรรม พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....] 

๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี ๒๕๕๘ (ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. 
(พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร) 

  

    เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 

๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการยกเว้นภาษีและลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการทรัพย์สิน 
ที่กระทรวงการคลังรับโอนจากบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 

๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการรับโอนภารกิจการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอยกเว้นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการน าเงินนอกงบประมาณ 
ไปใช้ในการบรรจุแต่งตัง้เจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

๒๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการยุติการด าเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
๒๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นโครงการประชารัฐเพื่อผู้มีรายได้น้อย 
๒๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม - วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
๑. จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นศาลชั้นต้นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม โดยมีอ านาจพิจารณา

พิพากษาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบและคดีที่มีกฎหมายก าหนดให้อยู่ในอ านาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๒. ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ หมายความว่า ศาลอาญาคดีทุจริต และประพฤติมิชอบกลาง และศาลอาญา

คดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 
๓. คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ หมายถึง คดีดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะมีข้อหา หรือความผิดอ่ืนที่เกี่ยวข้องกันรวมอยู่ด้วย

หรือไม่ก็ตาม 
๓.๑ คดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่  
๓.๒ คดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษบุคคลในความผิดเกี่ยวกับการเรียก รับ หรือให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ หรือการใช้

อิทธิพลเพ่ือจูงใจหรือข่มขืนใจให้เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิงการกระท าใด  
๓.๓ คดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษบุคคลที่กระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อ

หน่วยงานของรัฐ หรือกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  
๓.๔ คดีอาญาที่ฟ้องขอให้ลงโทษบุคคลที่ร่วมกระท าความผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ไม่ว่าในฐานะตัวการ ผู้ใช้ 

ผู้สนับสนุน หรือผู้สมคบ 
๓.๕ คดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะเหตุร่ ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มข้ึนผิดปกติ 
๓.๖ คดีท่ีมีกฎหมายก าหนดให้เป็นคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๓.๗ กรณีที่มีการขอให้ศาลด าเนินกระบวนพิจารณาอย่างหนึ่งอย่างใดก่อนยื่นฟ้องหรือยื่นค าร้องขอตามข้อ  

๓.๑ - ๓.๖ 
ทั้งนี้ ยกเว้นคดทีี่อยู่ในอ านาจของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง และคดีที่อยู่ในอ านาจ

ของศาลเยาวชนและครอบครัว 
๔. มิให้ศาลชั้นต้นอ่ืนรับคดีที่อยู่ในอ านาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบไว้พิจารณาพิพากษา และ 

ให้ประธานศาลอุทธรณ์มีอ านาจวินิจฉัยว่าคดีใดอยู่ในอ านาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
  

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... มีวัตถุประสงค์เป็นการจัดตั้งศาลอาญาคดี 

ทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วยศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางและศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ 
มิชอบภาค โดยมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบและตามที่มีกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้อ านาจไว้ ทั้งนี้ เพ่ือให้
มีศาลช านัญพิเศษที่จะอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนในคดีที่มีการกระท าอันเป็นการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ทั้งจากเจ้าหน้าที่ของรัฐและภาคเอกชนเป็นการเฉพาะ เพ่ือให้คดีความดังกล่าวด าเนินไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

 

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

 


