
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม - วันพุธที่ ๒๓ มนีาคม ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ 

ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๑๔ 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 ๓๐ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการขยะแห่งชาติ พ.ศ. .... 
๓ ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ า

ต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๔ ร่างพระราชกฤษฎกีาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลวังสมบูรณ์ อ าเภอวังสมบูรณ์ ต าบลคลองไก่เถื่อน อ าเภอคลองหาด 

จังหวัดสระแก้ว และต าบลทุ่งขนาน ต าบลทับช้าง ต าบลปะตง ต าบลสะตอน ต าบลทรายขาว อ าเภอสอยดาว ต าบล
หนองตาคง ต าบลเทพนิมิต ต าบลทับไทร ต าบลโป่งน้ าร้อน ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี ให้เป็น
เขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... 

๕ ร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วน
ในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. .... 

๖ ร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วน
ในท้องที่จังหวัดน่าน พ.ศ. .... 

๗ ร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วน
ในท้องที่จังหวัดราชบุรี พ.ศ. .... 

๘ ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเฮมพ์ (Hemp) พ.ศ. .... 
๙ ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ

ประเภท ๔ หรือในประเภท ๕ พ.ศ. .... 
๑๐ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดคดีพิเศษเพ่ิมเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๑ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

พ.ศ. .... 
๑๒ ร่างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ท่ีระลึก ๑๐๐ ปี ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 
๑๓ ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ 

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด พ.ศ. .... 
๑๔ ร่างประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นเขตท่าอากาศยานควบคุมและ

แต่งตั้งลูกจ้าง ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกิจการท่าอากาศยานภายในเขต
ท่าอากาศยานควบคุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หารือการเรียกเงินคืนงบค่าเสื่อมที่มิได้เบิกจ่ายหรือเหลือจ่ายของหน่วยบริการ
สังกดักระทรวงสาธารณสุข 

๒ กระทรวงการต่างประเทศ ขอหารือประเด็นกฎหมายเกี่ยวกับการจัดท าความตกลงว่าด้วยการประกอบวิชาชีพของคู่สมรส
ของบุคคลในคณะผู้แทนทางทูต ทางกงสุล และคณะผู้แทนถาวรประจ าองค์การระหว่างประเทศ 

๓ กรมธนารักษ์ ขอหารือเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของที่ดินก าแพงเมือง - คูเมือง เมืองพิษณุโลก 
๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ขอหารือการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุครูผู้ช่วย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
๕ นายอัครเดช หวังสุข ขอหารือการชี้แจงเกี่ยวกับการให้บังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๔๖๙ 
๖ การประปาส่วนภูมิภาค หารือการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจากเงินประกันการใช้น้ า 
๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอหารือการปฏิบัติราชการทางปกครองของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
๘ ส านักงานเทศบาลนครตรัง ขอหารือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง 
๙ มูลนิธิเพ่ือการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ ขอความอนุเคราะห์พิจารณาการยกเลิกการจ้างงานการประเมิน 

๑๐ กระทรวงคมนาคม ขอความอนุเคราะห์ในการพิจารณามาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการขนส่ง
ข้ามพรมแดน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑๑ ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ขอหารือปัญหาข้อกฎหมาย 
๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... 
๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมอายุใบอนุญาต

ประกอบการขนส่งประจ าทาง และอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ าทางท้ายพระราชบัญญัติ) และ 
ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาต การอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่ง  
พ.ศ. .... 

๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต าบลป่าแมต อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ พ.ศ. .... 

๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ต าบลกลัดหลวง และต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. .... 

๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนแม่หล่าย จังหวัดแพร่ พ.ศ. .... 
๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนปากน้ าหลังสวน จังหวัดชุมพร พ.ศ. .... 
๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. .... 
๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าล าน้ าน่านฝังงขวา บางส่วน ในท้องที่

ต าบลน้ าหมัน ต าบลจริม ต าบลท่าปลา ต าบลร่วมจิต อ าเภอท่าปลา และต าบลขุนฝาง อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  
พ.ศ. .... 

๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การตรวจดูข้อมูล 
และค่าธรรมเนียมอ่ืนที่เกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าใช้จ่ายในการให้ผู้รับ
หลักประกันรับรองความถูกต้องของจ านวนหนี้ที่ยังไม่ได้ช าระ พ.ศ. .... 

๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การโทรคมนาคมทาง
ดาวเทียมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และการแก้ไขมาตรา ๑๒ ของข้อแก้ไขความตกลงเกี่ยวกับองค์การโทรคมนาคม
ทางดาวเทียมระหว่างประเทศ 

๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๙ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการลงนามในร่างบันทึกข้อตกลงโครงการ "Domestication of Endangered, 
Endemic and Threatened Plant Species in Disturbed Terrestrial Ecosystem in Malaysia and Thailand" 

    เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 

๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการรับรองร่างแถลงการณ์ของการประชุมระดับผู้น าว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์ 
ครั้งที่ ๔ ณ กรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๕๙ 

๒๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นท่าทีไทยส าหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย - อิรัก 
ครั้งที่ ๔ 

๒๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นสรุปผลการพิจารณาด าเนินการตามรายงานผลการพิจารณาค าร้องเพ่ือเสนอ 
แนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง สิทธิของผู้ต้องขังและสิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขจากรัฐ  
กรณกีารเข้าถึงสิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขของผู้ต้องขัง 

๒๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย - สเปน 
๒๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการก าหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 
๒๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอปรับเพ่ิมเงินลงทุน (Cost Overrun) โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ าขนาดเล็ก 

ระยะที่ ๒ (น้ าหมันและน้ าสาน) จังหวัดเลย 
๓๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการโอนบรรดาอ านาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณ

ของส านักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการส่งเสริมความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ไปเป็นของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท างาน (องค์การมหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม - วันพุธที่ ๒๓ มนีาคม ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. ก าหนดมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา คือ 
๑.๑ การไกล่เกลี่ยคดีอาญา  
๑.๒ การชะลอการฟ้อง  

๒. มาตรการไกล่เกลี่ยคดีอาญา มีดังนี้ 
๒.๑ ก าหนดเงื่อนไขการไกล่เกลี่ย 

(๑) ผู้เสียหายต้องไม่ใช่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐ  
(๒) คู่กรณีสมัครใจและประสงค์เข้าร่วมการไกล่เกลี่ยคดีอาญา  
(๓) ต้องเป็นคดียอมความได้ ความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่มีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงไม่เกิน ๕ ปี 
(๔) ผู้ต้องหาไม่เคยได้รับการไกล่เกลี่ย หรือการชะลอการฟ้อง เว้นแต่เป็นคดีความผิดที่กระท าโดยประมาท  

คดีความผิดลหุโทษ หรือพ้นระยะเวลาการไกล่เกลี่ยหรือการชะลอการฟ้องมาแล้วเกิน ๓ ปี และไม่อยู่ระหว่างถูกพิพากษาถึงที่สุด 
ให้จ าคุกหรือภายในเวลา ๕ ปี นับแต่วันพ้นโทษ เว้นแต่คดีความผิดที่กระท าโดยประมาท คดีความผิดลหุโทษ หรือคดีความผิดในขณะที่
อายุต่ ากว่า ๑๘ ปี   

(๕) ต้องเป็นการกระท าทีไ่ม่ร้ายแรงและไม่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสังคมโดยรวม  
๒.๒ ก าหนดกระบวนการไกล่เกลี่ย 
๒.๓ คู่กรณีสามารถถอนตัวจากการไกล่เกลี่ยได้ตลอดระยะเวลาที่มีการไกล่เกลี่ย หากคูก่รณีถอนตัวการไกล่เกลี่ยต้องยุติ 
๒.๔ ผลของการไกล่เกลี่ย 

(๑) ไม่นับอายุความในการด าเนินคดีอาญาในระหว่างการไกล่เกลี่ย 
(๒) ท าบันทึกข้อตกลง เพ่ือพิจารณาสั่งยุติคดี 
(๓) หากจงใจไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลง ให้พนักงานสอบสวนมีค าสั่งด าเนินคดีต่อไป 
(๔) เมื่อพนักงานอัยการมีค าสั่งยุติคดี ให้ระงับสิทธิน าคดีอาญามาฟ้อง 
(๕) ในกรณีที่พนักงานอัยการมีค าสั่งให้ด าเนินคดีต่อไป ผู้เสียหายยังคงมีสิทธิน าคดีอาญามาฟ้องด้วยตนเอง 

๓. การชะลอการฟ้อง มีดังนี ้
๓.๑ ก าหนดเงื่อนไขของการชะลอการฟ้อง 

(๑) เป็นคดีความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว คดีที่มีอัตราโทษจ าคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท 
(๒) หากผู้ต้องหาเคยได้รับการชะลอการฟ้อง ต้องพ้นระยะเวลาการชะลอการฟ้องมาแล้วเกิน ๕ ปี 

๓.๒ ก าหนดการพิจารณาออกค าสั่งชะลอการฟ้อง 
๓.๓ ผลของค าสั่งชะลอการฟ้อง 

(๑) ให้หยุดอายุความในการด าเนินคดีอาญา  
(๒) ให้พนักงานอัยการยื่นค าร้องขอให้ปล่อยผู้ต้องหา  
(๓) หากผู้ต้องหาได้รับการปล่อยชั่วคราวโดยมีสัญญาประกัน ให้สัญญาประกันสิ้นสุดลง  
(๔) ห้ามฟ้องคดีจนกว่าพนักงานอัยการจะมีค าสั่งให้ด าเนินคดีต่อไป 
(๕) ในกรณีมีผู้เสียหายหลายคน และมีผู้ เสียหายบางคนไม่ยินยอม ผู้เสียหายนั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลได้ ทั้งนี้ 

ผู้เสียหายนั้นต้องไม่อยู่ในการไกล่เกลี่ย และมาแสดงตัวภายใน ๓ ปี นับแต่พนักงานมีค าสั่งชะลอการฟ้อง 
(๖) ในกรณีที่ผู้ต้องหาจงใจไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขให้พนักงานอัยการมีค าสั่งด าเนินคดีต่อไป และแจ้งค าสั่งให้

ผู้ต้องหาและผู้เสียหายทราบ ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่มีค าสั่ง และให้ผู้เสียหายมีสิทธิฟ้องคด ี
 
 
 
 
 
 
 



(๗) หากผู้ต้องหาปฏิบัติตามค าสั่งชะลอการฟ้องครบถ้วนแล้ว หรือมีเหตุขัดข้องจนไม่อาจปฏิบัติตามเงื่อนไขได้
และไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้ต้องหา ให้พนักงานอัยการมีค าสั่งยุติการด าเนินคดีและแจ้งค าสั่งให้ผู้เสียหายทราบ 

๔. คดีอาญาที่อยู่ในอ านาจศาลทหาร อาจไกล่เกลี่ยหรือชะลอการฟ้องได้ โดยให้น าบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ไปใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

พระราชบัญญัตินี้เป็นการให้โอกาสแก่ผู้กระท าผิดในคดีที่ไม่ร้ายแรง ซึ่งโอกาสดังกล่าวอาจท าให้ผู้ต้องหากลับตนเป็นคนดีได้ 
และผู้เสียหายอาจได้รับการเยียวยาตามสมควร ถือเป็นการประนีประนอมและได้รับประโยชน์ทั้ง ๒ ฝ่าย เป็นการสร้างความสมานฉันท์ 
ในสังคม อีกทั้งหากเป็นความผิดเล็กน้อยที่ผู้กระท าผิดได้แสดงความส านึกแล้ว และได้มีการน าวิธีการคุมประพฤติมาใช้ จะท าให้ผู้กระท าผิด
มีโอกาสแก้ไขความผิดพลาดโดยไม่มีมลทินติดตัว ซ่ึงจะท าให้การด ารงชีวิตมีคุณภาพมากข้ึน 

 

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 
หมายเลขโทรศัพท ์  ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล์   kesineeksdk@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


