
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม - วันพุธที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย

แล้วเสร็จ ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๑๑ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๑)  

ส านักงานฯ เร่งรัดการด าเนินการพิจารณาร่างกฎหมาย 
และให้ค าปรึกษาทางกฎหมายแก่หน่วยงาน เพ่ือให้
การจัดท ากฎหมายแล้วเสร็จ และมีผลใช้บังคับให้ทัน
ต่อสถานการณ์ เพ่ือคุ้มครองสิทธิของประชาชน 

๒ การให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ พิ จารณาให้ค าปรึกษา 

ทางกฎหมายแก่หน่วยงานภาครัฐ ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๓๘ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๓ ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๔ ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. .... 
๕ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการขายที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. .... 
๖ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลนามะเขือ ต าบลกุตาไก้ ต าบลปลาปาก และต าบลโคกสูง อ าเภอปลาปาก 

จังหวัดนครพนม ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... 
๗ ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอรวมธุรกิจ การขอวินิจฉัยล่วงหน้า และการขอคัดหรือรับรองส าเนาเอกสาร 

พ.ศ. .... 
๘ ร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วน 

ในท้องที่จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. .... 
๙ ร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วน 

ในท้องที่จังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. .... 
๑๐ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และปริมาณในการปล่อยทิ้งกากกัมมันตรังสี พ.ศ. .... 
๑๑ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการกากกัมมันตรังสีโดยผู้ก่อให้เกิดกากกัมมันตรังสีและ

กากกัมมันตรังสีที่ส่งให้หน่วยงานของรัฐจัดการ พ.ศ. .... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 
๑ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางนาลี่ ขอหารือหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจจริง

ความรับผิดทางละเมิดในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ หารือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
๓ กระทรวงการคลัง ขอให้จัดท าค ารับรองทางกฎหมาย (Legal Opinion) ในสัญญาเงินกู้กับธนาคารพัฒนาเอเชีย ส าหรับ

โครงการก่อสร้างทางสายหลักเป็น ๔ ช่องจราจร (ระยะที่ ๒) ทางหลวงหมายเลข ๒๒ ช่วงอ าเภอหนองหาน - อ าเภอพังโคน 
ทางหลวงหมายเลข ๒๒ ช่วงสกลนคร - นครพนม (กิโลเมตรที่ ๑๘๐ - ๒๑๓) และทางหลวงหมายเลข ๒๓ ช่วงร้อยเอ็ด - 
ยโสธร 

๔ กระทรวงมหาดไทย ขอความเห็นร่างบันทึกความเข้าใจเพ่ือการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตรระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทรา
แห่งราชอาณาจักรไทยกับแขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

๕ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ขอความเห็นร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านไอซีทีและเทคโนโลยี
ดิจิทัลระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงคมนาคมและการสื่อสารแห่ง
สาธารณรัฐฟินแลนด์ 

๖ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ขอความอนุเคราะห์พิจารณาให้ความเห็นต่อร่างเอกสาร Stocktake ประเด็นการค้าและ
การลงทุนยุคใหม่ภายใต้กรอบเอเปค 

๗ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับอ านาจคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงินในการวินิจฉัยชี้ขาดการตั้งข้อไม่สมบูรณ์ของพนักงานอัยการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน 

๘ อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์ ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความชอบด้านกฎหมายของหน่วยงานรัฐ 
๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน 

๑๐ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ขอความเห็นร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงไซเบอร์
และดิจิทัลระหว่างราชอาณาจักรไทยและเครือรัฐออสเตรเลีย 

๑๑ กระทรวงศึกษาธิการ ขอความเห็นการจัดท าบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรม 
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
แห่งประเทศญี่ปุ่น 

๑๒ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ขอความเห็นร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้า การลงทุน 
และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย - จีน (JC เศรษฐกิจไทย - จีน) ครั้งที่ ๖ 

๑๓ ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ขอหารือการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพ่ือสมทบค่าก่อสร้างอาคาร
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

๑๔ กรมวิชาการเกษตร  ขอหารือเกี่ยวกับการพิจารณาผลการทดลองประสิทธิภาพวัตถุอันตรายเพ่ือประกอบการขึ้นทะเบียน
วัตถอัุนตราย ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

๑๕ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด ขอหารือแนวทางการด าเนินการตามข้อกฎหมายกรณีนายจ ารูญ ตั้งไพศาลกิจ กรรมการ
บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด เกษียณอายุราชการ 

๑๖ ส านักงานศาลปกครอง ขอหารือระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบ าเหน็จความชอบส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๑๗ กระทรวงการคลัง ขอหารือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
๑๘ การประปานครหลวง ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีการออกค าสั่งให้พนักงานชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
๑๙ สถานีต ารวจภูธรบางละมุง ขอความร่วมมือตีความข้อความภาษาไทย 
๒๐ กรมการปกครอง หารือการขอเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔) ของบุคคลซึ่งถูกจ าหน่ายชื่อและรายการบุคคลกรณีทุจริต

สวมตัวท าบัตรประชาชน 
 

     เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 
๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติการก ากับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน พ.ศ. .... 
๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. .... 
๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและ

ขยายทางหลวงท้องถิ่นสายซอยเสนานิเวศน์ ๒๐๐ กับถนนนาคนิวาส พ.ศ. .... 
๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานคลองส่งน้ าสายใหญ่ฝั่งขวา บ่อแสน 

เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
๒๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการประมงน้ าจืดในที่จับ 

สัตว์น้ าที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการประมง
พ้ืนบ้าน พ.ศ. .... 

๒๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ..( พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษ
หมายเลข ๖ ตอนบางประอิน - นครราชสีมา พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวง
พิเศษหมายเลข ๘๑ สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี พ.ศ. .... 

๒๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ าแห่งชาติ พ.ศ. .... 
๒๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างปฏิญญาการประชุมผู้น า BIMSTEC ครั้งที่ ๔ 
๓๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็น (ร่าง) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางไซเบอร์และดิจิทัลระหว่างรัฐบาล

แห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลออสเตรเลีย 
๓๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติลงนามและให้สัตยาบันสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับฮังการี

ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
๓๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นผลการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีและภาคเอกชนกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ า 

โขง - ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๑๑ และการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ าโขง - 
ญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๑๐ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

๓๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการใช้เงินของกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพ่ือการพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

๓๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการจัดท าโครงการและลงนามหนังสือยืนยันการเข้าร่วมโครงการกับองค์การพัฒนา
อุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) 

๓๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการผู้ป่วยฉุกเฉิน
วิกฤต (ฉบับที่ ๒) 

๓๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการก าหนดสัดส่วนและระยะเวลาการถือหุ้นธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
ของกระทรวงการคลัง 

๓๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการรับรองการปรับปรุงรายการข้อสงวนของสหพันธรัฐมาเลเซีย ภายใต้กรอบ
ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment  Agreement) 

๓๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการจัดท าและลงนามร่างความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ภายใต้กรอบความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) 

 
 
 
 
 
 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม - วันพุธที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. แก้ไขหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาในการดูแลรักษาเงิน ทรัพย์สิน หรือเอกสารทีเ่ป็นหลักฐานแห่งหนี้  
๒. แก้ไขวิธีการรับรองการฝากเงินและการแจ้งการฝากเงินไปยังคู่สัญญาให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น 
๓. ให้คณะกรรมการก ากับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ มีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา

ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้  
๔. แก้ไขบทก าหนดโทษของผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ร่างพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แก้ไขข้อจ ากัดของพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์
ของคู่สัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ บางประการ เพ่ือขยายขอบเขตการท าสัญญาดูแลผลประโยชน์ให้ครอบคลุมสัญญาต่างตอบแทนประเภทอ่ืน และ
สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีปัจจุบัน เพ่ือน าระบบการดูแลผลประโยชน์ไปใช้กับธุรกรรมที่มีความหลากหลายและเป็นทางเลือก
ในการคุ้มครองผลประโยชน์ในการท าสัญญาให้กับประชาชน ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนมีเครื่องมือส าหรับใช้ในการบริหารความเสี่ยงในการท า
ธุรกรรมทางเศรษฐกิจ อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจ และสนับสนุนให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศมีเสถียรภาพ 

รายช่ือผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์  
ชื่อสกุล   นายดิสทัต  โหตระกิตย์                         ต าแหน่ง   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๖๒๙ 
รายช่ือผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ 
ชื่อสกุล   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผน 
หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล์   kesineeksdk@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


