
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม - วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ 

ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๓ 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 ๒๔ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ รา่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ลักษณะ ๒ การบังคับคดี
ตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง) 

๒ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดวันเปิดท าการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง พ.ศ. .... 
๓ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยกิจการก าลังพลส ารอง พ.ศ. .... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หารือการก าหนดสิทธิ์ในการใช้เอกสารข่ายงานดาวเทียมและต าแหน่งวงโคจร
ของประเทศ 

๒ กระทรวงสาธารณสุข ขอความเห็นเกี่ยวกับการขอจัดตั้งส่วนราชการ 
๓ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ขอความอนุเคราะห์ให้ข้อคิดเห็นต่อร่างเอกสารแนวคิดและแผนงานของอาเซียน เรื่อง 

Good Regulatory Practice (GRP) in ASEAN 
๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 
๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานธนานุเคราะห์ พ.ศ. .... 
๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การ

มหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพ่ือสร้างและ

ขยายทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนลาดปลาเค้ากับถนนประดิษฐ์มนูธรรม พ.ศ. .... 
๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จ าหน่าย หรือมีไว้ใน

ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต 
จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ หรือในประเภท ๕ พ.ศ. .... 

๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเชียงค า - สบบง - บ้านทราย 
จังหวัดพะเยา พ.ศ. .... 

๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกรอบความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการกระชับความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟภายใต้กรอบยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๕ 

๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นมาตรการส่งเสริมการถ่ายท าภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย 
๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นบันทึกความเข้าใจโครงการจัดตั้งศูนย์แรกรับเหยื่อการค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยง

ในปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย กัมพูชา 
๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการจัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งกลไกหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวง

การต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐปานามา 
๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการเป็นสมาชิก Global Forum on Transparency and Exchange of information 

for Tax Purposes 
๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นผลการพิจารณาข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมตามกลไก Universal Periodic Review  

รอบท่ี ๒ 
๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ ๔๘ และการประชุมอ่ืน ๆ 

ที่เก่ียวข้อง 
๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติระบายผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังคงเหลือในการดูแลของรัฐ 
๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติท่าทีไทยและร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมการร่วม

ทางการค้า (JTC) ไทย - อิหร่าน ครั้งที่ ๑ 
๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการเร่งรัดการด าเนินการเพ่ือรองรับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล

ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทย 
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบท่าทีของฝ่ายไทยในการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดท าหลักเขตแดน
ร่วมระหว่างไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ ๒๔ 

 

    เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 

๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบร่างกรอบความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาล
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการกระชับความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางรถไฟ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๕ ฉบับใหม่ 

๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมแสดงเจตจ านงว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือด้านรถไฟ
ระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลแห่งสาธารณรัฐ
เยอรมนี 

๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีกระบวนการโคลัมโบที่จะรับรองในการประชุม
รัฐมนตรีกระบวนการโคลัมโบ ครั้งที่ ๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม - วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   รา่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (ลักษณะ ๒ การบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง) 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. แก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับศาลที่มีอ านาจในการบังคับคดี  การขอบังคับคดี หน้าที่ทั่วไปของเจ้าพนักงานบังคับคดี และ
บทบัญญัติเก่ียวกับผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี การงด การถอน และการเพิกถอนหรือแก้ไขการบังคับคดีท่ีผิดระเบียบ 

๒. แก้ไขเพ่ิมเติมการบังคับคดีในกรณีท่ีเป็นหนี้เงิน ดังนี้ 
๒.๑ ประเภทของทรัพย์สินและจ านวนทุนทรัพย์ท่ีไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี  
๒.๒ วิธีปฏิบัติในการยึดทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ ของลูกหนี้ตามค าพิพากษา  
๒.๓ กระบวนการยึดอสังหาริมทรัพย์ การอายัดสิทธิ การขอให้ศาลบังคับบุคคลภายนอกช าระหนี้ตามสิทธิ 
๒.๔ แก้ไขการขอเฉลี่ยและการเข้าด าเนินการบังคับคดี การขายหรือการจ าหน่าย และการจัดตั้งผู้จัดการด าเนินการแทน 
๒.๕ เพ่ิมบทบัญญัติเก่ียวกับการขายทอดตลาดห้องชุดให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดและที่ดิน 

๓. แก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจและขั้นตอนด าเนินการของเจ้าพนักงานเกี่ยวกับหลักการบังคับคดีในกรณีให้ส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์
เฉพาะสิ่ง 

๔. แก้ไขเพ่ิมเติมกระบวนการในการบังคับขับไล่ โดยให้อ านาจเจ้าพนักงานบังคับคดีที่จะเข้าด าเนินการได้ทันทีเพ่ือให้เกิด
ความรวดเร็ว และลดขั้นตอนการน าคดีขึ้นสู่ศาล 

๕. แก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการบังคับคดีในกรณีที่ขอให้ศาลสั่งจับกุมและกักขังลูกหนี้ตามค าพิพากษา และการบังคับคดีในกรณี 
ที่ขอให้ศาลสั่งจับกุมและกักขังลูกหนี้ตามค าพิพากษา 

๖. แก้ไขเพ่ิมเติมกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาหรือบุคคลที่ได้ทรัพย์ที่มีทะเบียน โดยเพ่ิมขั้นตอน
เพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน 

๗. เพ่ิมเติมวิธีปฏิบัติหลังจากที่ศาลได้ออกหมายจับลูกหนี้ตามค าพิพากษาและการบังคับสัญญาประกัน และขั้นตอนการด าเนิน
กระบวนพิจารณาในชั้นศาลเกี่ยวกับการส่งกักขังลูกหนี้ตามค าพิพากษา 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

๑. การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายนี้ จะท าให้การบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลเป็นอย่างรวดเร็ว ป้องกันการประวิง
เวลาโดยการอุทธรณ์ และฎีกาค าสั่งของศาล เป็นการอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชน 

๒. การแก้ไขจ านวนเงินและรายการทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในการบังคับคดีตามสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน เป็นการให้ความเป็นธรรม
แก่ผู้ถูกบังคับคดใีห้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ 

 

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 

 
 


