
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม - วันพุธที่ ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ 

ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๘ 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 ๓๒ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๓ ร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. .... 
๔ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพ่ือสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนน

ก าแพงเพชร ๖ กับศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พ.ศ. .... 
๕ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรายงานและบัญชีแดง ชนิด ปริมาณ และการรับจ่าย

ประจ าวันของวัตถุหรืออาวุธที่ใช้ในการผลิตอาวุธ หรืออาวุธที่ผลิตขึ้น พ.ศ. .... 
๖ รา่งกฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๗ ร่างกฎกระทรวงยกเลิกการก าหนดค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตเพ่ือกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก ตามมาตรา ๓๙  

วรรคสอง ส าหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งเข้ามาเพ่ือท างานในราชอาณาจักร ตามบันทึกความเข้าใจ 
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว 
เป็นการชั่วคราว พ.ศ. .... 

๘ ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่อยู่ในราชอาณาจักร
เป็นกรณีพิเศษ สามารถเดินทางออกนอกราชอาณาจักรกลับประเทศต้นทางเพ่ือไปร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 
๑ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ขอหารือข้อกฎหมายแห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ 
๒ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ขอหารือข้อกฎหมาย 
๔ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หารือการด าเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายตามมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๖ กองทัพเรือ ขอหารือกรณีการจัดให้เช่าที่ดินสงวนหวงห้ามตามพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

รัชกาลที่ ๖ 
๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พ้ืนเมือง พ.ศ. .... 
๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับ

พลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พ.ศ. .... 
๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลยางน้อย ต าบลแห่ใต้ 

ต าบลหัวขวาง และต าบลเลิงใต้ อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... 
๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือ

อุปกรณอ่ื์นใดในการติดตามตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ พ.ศ. .... 
๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) 
๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 

เพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๓๐ สายทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ าเมยแห่งที่ ๒ ที่แม่สอด ตอนบ้านหนองบัว -  
บ้านวังตะเคียน เป็นกรณีที่มีความจ าเป็นโดยเร่งด่วน 

๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับ 
เงินเดือน พ.ศ. .... และร่างกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการก าหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดม 
ศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษ สังกัดกระทรวงยุติธรรม 
ราชอาณาจักรไทยกับส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย ราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยการค้ามนุษย์ข้ามพรมแดน 

๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งการเชื่อมโยงโครงข่ายระบบไฟฟ้า  
ภายใต้กรอบ BIMSTEC 

๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยบทบาทของราชการพลเรือนในฐานะผู้เร่งรัด 
ให้วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ๒๐๒๕ บรรลุผล (ASEAN Declaration of the Role of the Civil Service as a Catalyst 
for Achieving the ASEAN Community Vision ๒๐๒๕) 

๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎหมายล าดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔)  
พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน ๓ ฉบับ 

๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑๑) 
๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอเพ่ิมกรอบอัตราก าลังข้าราชการ 
๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นผลการต่ออายุบันทึกความตกลงว่ าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทย 

และรัฐบาลฟิลิปปินส์ 
๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการเสนอโขนและนวดไทย เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้อง  

ไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโก 
๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการผู้ป่วย

ฉุกเฉินวิกฤต 

    เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 
๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นผลการคัดเลือกเอกชน ผลการเจรจา และร่างสัญญาร่วมลงทุน โครงส ร้าง 

การรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
๒๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอวามเห็นองค์กรร่วมไทย - มาเลเซียขอเสนอการให้ค ารับรองการมีผลบังคับใช้ต่อไป 

ของบันทึกความเข้าใจราชอาณาจักรไทยและมาเลเซีย เกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรร่วมเพ่ือแสวงประโยชน์จากทรัพยากร
ระหว่างในพ้ืนดินใต้ทะเลในบริเวณที่ก าหนดของไหล่ทวีปของประเทศทั้งสองในอ่าวไทย (MOU ๑๙๗๙) ตามข้อ ๖ (๒) 

๒๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการรับสมัครรับเลือกตั้งต าแหน่งเลขาธิการองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชีย 
และแปซิฟิก (APT) 

๒๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการปรับปรุงค่าตอบแทนของผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง 
๒๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานผลการให้บริการสาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ขององค์การ

ขนส่งมวลชนกรุงเทพและการรถไฟแห่งประเทศไทย 
๒๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบในการขอขยายระยะเวลาการท าลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคลตามพันธกรณี

ของนุสัญญาออตตาวา ครั้งที่ ๒ 
๓๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญามาร์ราเคช ภายใต้มาตรา ๒๓ ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๓๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาล

แห่งรัฐอิสราเอลว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร 
๓๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติการจัดท าและลงนามร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการด าเนินการ 

ตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงในระยะแรก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม - วันพุธที่ ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
๑. ก าหนดอ านาจหน้าที่ของสถาบันคุ้มครองเงินฝากเพ่ิม คือ นอกจากการออกตั๋วเงิน พันธบัตร ตราสารทางการเงินอ่ืน สถาบัน

คุ้มครองเงินฝากอาจยืมเงินโดยการท าสัญญากู้ได้ โดยให้ก าหนดวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงินดังกล่าวให้เกิดความชัดเจนว่า การกู้ยืมเงิน
จะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของกองทุนในการจ่ายเงินให้แก่ผู้ฝากเงินและการด าเนินงานของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 

๒. ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ดังนี้ 
๒.๑ ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอและตรวจสอบข้อมูล การยื่นค าขอรับเงินของผู้ฝากเงิน 

การวางเงินต่อส านักงานวางทรัพย์ และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 
๒.๒ รายงานผลการด าเนินงานของสถาบันคุ้มครองเงินฝากต่อรัฐมนตรีเป็นรายครึ่งปี 
๒.๓ ให้ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันการเงินที่ถูกควบคุมระหว่างกันได้ 

๓. ก าหนดให้สถาบันคุ้มครองเงินฝากมีอ านาจหักหนี้ที่ถึงก าหนดช าระก่อนหรือในวันที่สถาบันการเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาต
เป็นจ านวนเงินแน่นอนกับสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตนั้น 

๔. กรณีที่ผู้ฝากเงินไม่เห็นด้วยกับจ านวนเงินที่สถาบันคุ้มครองเงินฝากจ่ายให้แก่ตน ผู้ฝากเงินสามารถยื่นค าขอให้สถาบัน
คุ้มครองเงินฝากตรวจสอบข้อมูลได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

๕. ในกรณีที่ผู้ฝากเงินไม่ได้รับเงินภายใน ๓๐ วัน ให้ผู้ฝากเงินสามารถยื่นค าขอรับเงินต่อสถาบันคุ้มครองเงินฝากภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

๖. ให้สถาบันคุ้มครองเงินฝากพิจารณาค าขอการตรวจสอบข้อมูล และค าขอรับเงินของผู้ฝาก ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่
วันที่ได้รับค าขอ ถ้ามีเหตุจ าเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้แจ้งผู้ฝากเงินทราบก่อนครบก าหนดเวลา 
และให้ขยายระยะเวลาพิจารณาค าขอออกไปได้อีกไม่เกิน ๓๐ วัน 

๗. กรณีท่ีผู้ฝากเงินไม่ได้มายื่นค าขอรับเงินภายใน ๓๐ วัน ให้สถาบันคุ้มครองเงินฝากวางเงินเท่ากับจ านวนเงินที่ผู้ฝากเงินมีสิทธิ
ได้รับต่อส านักงานวางทรัพย์ และให้ถือว่าการวางเงินดังกล่าวเป็นการจ่ายเงินให้แก่ผู้ฝากเงิน 

๘. ในกรณีที่ผู้ฝากเงินไม่เห็นด้วยกับผลการตรวจสอบข้อมูล หรือผลการพิจารณาค าขอรับเงิน ให้ผู้ฝากเงินยื่นอุทธรณ์ต่อสถาบัน
คุ้มครองเงินฝากภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผล หรือภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศโฆษณา แล้วแต่กรณี 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 
การแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยแก้ไขปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการจ่ายเงินฝากคืน

ให้แก่ผู้ฝากเงิน การก าหนดให้อ านาจสถาบันคุ้มครองเงินฝากในการกู้ยืมเงินให้มีความชัดเจน และปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน
ของสถาบันคุ้มครองเงินฝากที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการควบคุมสถาบันการเงินและการช าระบัญชีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั้น เพ่ือเป็น
การคุ้มครองผลประโยชน์และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ฝากเงิน รวมทั้งจะท าให้การด าเนินงานของสถาบันคุ้มครอ งเงินฝากเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับหลักการสากลซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและเสถียรภาพในระบบสถาบันการเงิน 

 

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 

 
 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม - วันพุธที่ ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
๑. แก้ไขเพ่ิมเติมนิยามให้ชัดเจนและสอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.๑๙๘๒ ซึ่งประเทศไทย 

เป็นภาค ี
๒. ก าหนดองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
๓. ก าหนดให้ตั้งศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบในการบูรณาการ 

และประสานความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีภารกิจการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ  
อย่างสูงสุด 

๔. ก าหนดภารกิจการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 
๔.๑ ระดับที่ ๑ กรณีทั่วไป ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐตามขอบเขตของกฎหมายที่ให้อ านาจหน้าที่แก่

หน่วยงานของรัฐนั้น  
๔.๒ ระดับที่ ๒ กรณีที่ภารกิจเกินขีดความสามารถของหน่วยงานทางทะเล หรือไม่มีหน่วยงานของรัฐใดรับผิดชอบ 

หรือต้องมกีารบูรณาการในการปฏิบัติงาน หรือมีความจ าเป็นอื่น ให้ ศรชล. เป็นผู้ก ากับดูแลการปฏิบัติภารกิจ  
๔.๓ ระดับท่ี ๓ กรณีเกิดภาวะไม่ปกติ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้ ศรชล. เป็นผู้บังคับบัญชาการปฏิบัติภารกิจ 

๕. ก าหนดการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ศรชล. 
๖. ก าหนดอัตราโทษให้สอดคล้องกับกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญา กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม  

การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือกฎหมายว่าด้วยการประมง แล้วแต่กรณี 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 
การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพ่ือให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย

กฎหมายทางทะเลซึ่งประเทศไทยเป็นภาคี เพ่ือป้องกันการกีดกันสินค้าทางทะเลของไทย นอกจากนี้ ยังก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบ
การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพ่ือความชัดเจนและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากทรัพยากรทางทะเลด้วย 

 

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 

 


