
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ - วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ 

ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๙ 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 ๑๙ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติมาตรการก ากับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๓ ร่างกฎกระทรวงการพิจารณารายชื่อและการทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกก าหนดของส านักงานป้องกันและปราบปรามการ

ฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรม พ.ศ. .... 
๔ ร่างกฎกระทรวงการพิจารณารายชื่อบุคคลที่ถูกก าหนดว่ากระท าการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ

ท าลายล้างสูงของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการพิจารณาก าหนดรายชื่อ พ.ศ. .... 
๕ ร่างกฎกระทรวงก าหนดแบบเครื่องหมายค ารับรองเครื่องชั่งตวงวัด พ.ศ. .... 
๖ ร่างกระทรวงก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตเชื้อเห็ดเป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. .... 
๗ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้เช่า ให้เช่าซื้อที่ดินและทรัพย์สินของกรมชลประทานเพื่อใช้

ในการท าเกษตรกรรม พ.ศ. .... 
๘ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินส าหรับแปลงที่ดินในเขตโครงการจัดรูป

ที่ดิน พ.ศ. .... 
๙ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนที่ดินของกรมชลประทานเพ่ือใช้ในการท าเกษตรกรรม 

พ.ศ. .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 
๑ ส านักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ขอหารือเกี่ยวกับการลาออกของศาสตราจารย์กิตติคุณ 

ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต จากการเป็นประธานกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
๒ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด ขอหารือเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานและขอบเขตอ านาจของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด 
๓ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ขอหารือประเด็นข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หารือกรณีกระทรวงคมนาคมขอใช้พ้ืนที่ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง

ประเทศไทย 
๕ กระทรวงคมนาคม หารือการถือปฏิบัติตามพระราชก าหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๖ กระทรวงมหาดไทย ขอหารือการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรและกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก 
๗ การกีฬาแห่งประเทศไทย ขอความเห็นกรณีรายได้ที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติหนังสือเดินทาง พ.ศ. .... 
๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 
๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรา

รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือจูงใจผู้มีความสามารถสูงระดับโลกให้มาท างานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก) 

๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบล 
ท่าสายลวด และต าบลแม่สอด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก พ.ศ. .... 

๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการด าเนินการทางวินัยแก่ผู้ที่พ้นจากราชการของ
องค์กรกลางบริหารงานบุคคลในราชการฝ่ายพลเรือน 

๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์  
ในท้องที่ต าบลยี่สาร อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นกรณีที่มีความจ าเป็นโดยเร่งด่วน 

๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติเพ่ือเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการประชุมผู้น าในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี สมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย ณ  
กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย 

๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการจัดท าเอกสารโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งประเทศฮังการี ส าหรับปี ค.ศ. ๒๐๑๗ - 
๒๐๑๘ 

๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบในชนิด ขนาด และจ านวนของอาวุธปืนอาวุธพกสั้นกึ่งอัตโนมัติที่ได้ 
ท าการจัดซื้อไว้เพ่ือใช้ในราชการของส านักงาน ปปง. เพ่ือให้ได้สิทธิ ได้รับการยกเว้นอากรแก่ยุทธภัณฑ์ที่ใช้ในราชการ
ตามภาค ๔ ประเภท ๑๓ แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ 

 
 
 
 
 

    เอกสารแนบ ๒ 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ - วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :    ร่างพระราชบัญญัติมาตรการก ากับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราว  
 โดยศาล พ.ศ. .... 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

 ๑. กรณีที่ศาลมีค าสั่งอนุญาตให้ปล่อยผู้ต้องหาหรือจ าเลยชั่วคราว ศาลอาจมีค าสั่งแต่งตั้งผู้ก ากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว 
เพ่ือท าหน้าที่ดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลก าหนด แต่บุคคลดังกล่าวต้องมิใช่เจ้าพนักงานซึ่งมีอ านาจหน้าที่
โดยตรงในการดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว ผู้ประกัน บุคคลซึ่งเป็นหลักประกัน หรือบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของหลักประกันในการขอปล่อยชั่วคราว 

๒. ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ก ากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย เว้นแต่ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวได้หลบหนี
หรือไปก่อภัยอันตรายหรือความเสียหายขึ้นโดยผู้ก ากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมิได้ปฏิบัติหน้าที่ตามสมควรแก่กรณ ี

๓. ให้ผู้ก ากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวยื่นค าร้องเพ่ือขอรับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายต่อศาลชั้นต้นที่ได้ออกหมายปล่อยภายใน
๑๕ วัน นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่ 

๔. หากผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวหลบหนีและต่อมามีการจับตัวผู้ต้องหาหรือจ าเลยดังกล่าวและได้ส่งตัว
ต่อศาลแล้ว ผู้แจ้งความน าจับมีสิทธิได้รับเงินสินบน และเจ้าหน้าที่ผู้จับมีสิทธิได้รับเงินรางวัล โดยให้บุคคลดังกล่าวยื่นค าร้องต่อศาล
ชั้นต้นที่ได้ออกหมายปล่อยภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ส่งตัวผู้ต้องหาหรือจ าเลยต่อศาลพร้อมทั้งแสดงพยานหลักฐานที่น่าเชื่อว่าตนเอง
เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว 

๕. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย เงินสินบน และเงินรางวัล ให้เบิกจ่ายจากเงินค่าปรับตามค าพิพากษาในคดีอาญาก่อนน า 
ส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการก ากับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. .... เป็นกฎหมายที่ก าหนด
มาตรการในการก ากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวและการติดตามจับกุมผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่หลบหนี ในระหว่างที่ได้รับการปล่อย 
ชั่วคราวเพ่ือให้สามารถน าตัวผู้ต้องหาหรือจ าเลยกลับมาด าเนินคดีตามกฎหมายได้ ส่งผลให้การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ - วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

ก าหนดให้ธนาคารออมสินอาจเพ่ิมทุนได้ด้วยการได้รับการจัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือจากแหล่งอ่ืนโดยได้รับอนุมัติ 
จากคณะรัฐมนตรี และก าหนดให้คณะกรรมการธนาคารออมสินมีอ านาจและหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณของ 
ธนาคาร การประกาศงบแสดงฐานะการเงิน รายงานประจ าปี รายงานประจ าปีว่าด้วยธุรกิจซึ่งธนาคารได้จัดท าในระหว่างปี จ านวนผู้ฝาก 
จ านวนเงินฝาก จ านวนเงินดอกเบี้ยที่จ่าย ผลประโยชน์ที่ได้มาจากเงินทุนและอ่ืน ๆ ตลอดจนฐานะการเงินโดยย่อของธนาคารประจ า
ไตรมาส 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

การแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๙ เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคาร 
ออมสิน และก าหนดให้ธนาคารออมสินสามารถกระท าการเพ่ิมทุนด้วยการได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือจากแหล่งอ่ืนได้  
จะช่วยให้การด าเนินกิจการของธนาคารออมสินเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ และทันต่อสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
ที่เปลี่ยนแปลงไป   

 

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 

 
 


