
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน - วันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย

แล้วเสร็จ ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๙ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๑) 
 

ส านักงานฯ เร่งรัดการด าเนินการพิจารณา 
ร่างกฎหมาย และให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
แก่หน่วยงาน เ พ่ือให้การจัดท ากฎหมาย 
แ ล้ ว เ ส ร็ จ  แ ล ะมี ผ ล ใ ช้ บั ง คั บ ใ ห้ ทั น ต่ อ
สถานการณ์ เพ่ือคุ้มครองสิทธิของประชาชน 

๒ การให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาให้ค าปรึกษาทาง

กฎหมายแก่หน่วยงานภาครัฐ จ านวน ๒๗ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลถนนขาด และต าบลดอนยายหอม อ าเภอ

เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม พ.ศ. .... 
๓ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลท่าเคย ต าบลคลองไทร อ าเภอท่าฉาง 

และต าบลลีเล็ด ต าบลศีวิชัย ต าบลมะลวน ต าบลหัวเตย ต าบลท่าข้าม ต าบลพุนพิน ต าบลน้ ารอบ ต าบลหนองไทร 
ต าบลบางงอน อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. .... 

๔ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลบ้านนา อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน 
พ.ศ. .... 

๕ ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย
ประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๖ ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบและบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๗ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยเรื่อง การวางหลักประกันการรื้อถอนสิ่งติดตั้งออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม 
พ.ศ. ๒๕๑๔ 

๘ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยเรื่อง การยื่นแผนงานรื้อถอนและประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในการ
ประกอบกิจการปิโตรเลียมออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ 

๙ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองยะลา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  (แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง
รวมเมืองยะลา พ.ศ. ๒๕๕๔) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการจัดท ารายงานเพ่ิมเติมเพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน 

๒ กรมท่ีดิน หารือข้อกฎหมาย 
๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างไทยและเมียนมา 
๔ ศูนยค์วามเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ขอหารือเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการและคณะกรรมการบริหารศูนย์

ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ในการเจรจาและไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทกับเอกชน 
๕ พระสุวรรณ ถิรญาโณ ขอคณะกฤษฎีการับรองขอกลับเข้ารับราชการ 
๖ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอหารือกรณีการด าเนินการตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๕๘ 
๗ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอหารือกรณีขอยกเลิกการรับให้ที่ดิน วัดหนองน้ าขุ่น  อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ 
๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติจัดท าความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงบริเวณ

ชายแดนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ฉบับใหม่ 
๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นมอบหมายหน่วยงานจัดท าบัญชีนวัตกรรมไทย 
๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ 
๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติด าเนินโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือ 

แหลมฉบังของการท่าเรือแห่งประเทศไทย 
๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการลงเงินทุนในการจัดตั้งธนาคารเพ่ือการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานเอเชีย

ในส่วนของประเทศไทย 
๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานการศึกษาความเหมาะสมของโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและ

บริหารจัดการระบบก าจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอปรับเพิ่มเงินลงทุน (Cost Overrun) โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ าขนาดเล็ก 

ระยะที่ ๒ (น้ าหมันและน้ าสาน) จังหวัดเลย 
๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการก าหนดอัตราเงินน าส่งเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อร่างแผนงานฉบับปรับปรุงว่าด้วยการรักษาและเสริมสร้างความเป็น

แกนกลางของอาเซียน 
๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์กัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยเรื่องการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานกรณี

ไม่ปกติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Kuala Lumpur Declaration on Irregular Movement of Persons in 
Southeast Asia) และร่างแถลงการณ์กัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยเรื่องการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(๒๐๑๕ Kuala Lumpur Declaration on Combating Transnational Crime) 

๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบอนุมัติใช้วิธีอนุญาโตตุลาการเพ่ือระงับข้อพิพาทในสัญญา Pipeline 
Crossing Agreement และสัญญาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับโครงการระบบเคเบิลใต้น้ าระหว่างประเทศ  
เพ่ือรองรับการให้บริการอินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 

๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่
จ าเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวง 
ทุ่งพญาไท และแขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... (เพ่ือด าเนินโครงการระบบรถไฟชานเมือง  
สายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ - พญาไท - มักกะสัน - หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ - หัวล าโพง) 

๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ต าบลน้ าช า อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ พ.ศ. .... 

    เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 

๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ต าบลคลองขุด อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล พ.ศ. .... 

๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
เพ่ือสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๖ สายบางปะอิน - นครราชสีมา เป็นกรณีท่ีมีความจ าเป็นโดยเร่งด่วน 

๒๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
เพ่ือขยายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๔๐๓๐ สายเทพกษัตรี - เชิงทะเล เป็นกรณีที่มีความจ าเป็นโดยเร่งด่วน 

๒๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
เพ่ือสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๘๑ สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี เป็นกรณีท่ีมีความจ าเป็นโดยเร่งด่วน 

๒๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์  
ในท้องที่ต าบลในเมือง อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นกรณีที่มีความจ าเป็นโดยเร่งด่วน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน - วันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๖ เพ่ือให้การ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง และการดูแลผู้ต้องกักขังหญิงที่ตั้งครรภ์ ทารก เด็ก และมารดาที่ให้นม
บุตร และสถานที่กักขัง ให้เป็นไปตามมาตรฐานตามข้อก าหนดสหประชาชาติ ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ า
และมาตรการที่มิใช่การคุมขังส าหรับผู้กระท าผิดหญิง (The United Nations rules for the treatment of women 
prisoners and non custodial measures for women offenders) โดยมีสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

๑. ห้ามมิให้ใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องกักขัง เว้นแต่ผู้ต้องกักขังมีพฤติการณ์ที่ก าหนดตามพระราชบัญญัตินี้ และ  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจตรวจสอบจดหมาย เอกสารพัสดุภัณฑ์ หรือสิ่งสื่อสารอ่ืน หรือสกัดกั้นการติดต่อสื่อสาร 
ทางโทรคมนาคมหรือโดยทางใด ๆ ซึ่งมีถึงหรือจากผู้ต้องกักขัง  

๒. ก าหนดให้ผู้ต้องกักขังหญิงที่ตั้งครรภ์ ทารก เด็ก และมารดาที่ให้นมบุตรต้องได้รับการช่วยเหลือและการดูแล  
ทางการแพทย์และด้านโภชนาการที่เหมาะสม  

๓. ปรับปรุงอัตราโทษการประท าผิดต่อสถานที่กักขัง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ 
บาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ ในกรณีต่อไปนี้ 

(๑) การเข้าไปในสถานที่กักขังโดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
(๒) น า ทิ้ง หรือกระท าด้วยประการใดให้เข้ามา หรือให้ออกไปจากสถานที่กักขัง ซึ่งเงินตราหรือสิ่งของต้องห้าม

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 (๓) ครอบครองหรือใช้ในสถานที่กักขัง ซ่ึงเงินตราหรอืส่ิงของต้องห้ามตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

(๔) รับจากหรือส่งมอบแก่ผู้ต้องกักขัง ซึ่งเงินตราหรือสิ่งของต้องห้ามตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ทั้งนี้ โทษข้างต้น ไม่ใช้บังคับแก่ผู้ต้องกักขัง ส่วนเงินตรา และสิ่งของต้องห้ามที่มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรานี้  

ให้ริบทั้งสิ้น 
ถ้าผู้กระท าผิดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเป็นข้าราชการกรมราชทัณฑ์ให้ลงโทษทวีคูณ 

๔. ก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าบังคับลงโทษทางวินัยแก่ผู้ต้องกักขังแทนค่าปรับซึ่งได้กระท าความผิด  
ลหุโทษในสถานที่กักขังนั้น และเม่ือลงโทษฐานผิดวินัยดังกล่าวแล้วให้คดีอาญาเป็นอันเลิกกัน 
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีวัตถุประสงค์เป็นการ
แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๖ ซึ่งใช้บังคับเป็นเวลานาน 
ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพ่ือให้การปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขังเป็นไปอย่างมีมาตรฐานและสอดคล้องกับหลักการ 
ด้านสิทธิมนุษยชน โดยก าหนดห้ามมิให้ใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องกักขัง เว้นแต่ผู้ต้องกักขังมีพฤติการณ์หรือมีพฤติกรรม 
ซึ่งอาจจะท าอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายของตนเองหรือผู้อื่น หรือจะหลบหนี ก าหนดให้การใช้เครื่องพันธนาการต้องค านึงถึง
ความพิการทางกายของผู้ต้องกักขังเพ่ือคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องกักขังที่เป็นผู้พิการทางกาย และจ ากัดประเภทของเครื่อง
พันธนาการที่น ามาใช้กับผู้ต้องกักขังด้วยว่าจะต้องมิ ใช่ตรวนหรือเครื่องพันธนาการอ่ืนที่หนักกว่ า นอกจากนี้  
ได้ก าหนดวิธีปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขังหญิงที่ตั้งครรภ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับข้อก าหนดสหประชาชาติ  
ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ าและมาตรการที่มิใช่การคุมขังส าหรับผู้กระท าผิดหญิง (The United Nations rules 
for the treatment of women prisoners and non custodial measures for women offenders) โดยก าหนดให้ผู้
ต้องกักขังหญิงที่ตั้งครรภ์ต้องได้รับการช่วยเหลือและดูแลทางการแพทย์ที่เหมาะสมนับแต่ผู้ ต้องกักขังหญิงที่ตั้งครรภ์มาอยู่ 
ในสถานที่กักขัง โดยต้องจัดให้ผู้ต้องกักขังหญิงที่ตั้งครรภ์ออกไปฝากครรภ์ ออกไปคลอดบุตร และพักรักษาตัวหลังคลอดบุตร 
รวมทั้งจะต้องจัดให้ผู้ต้องกักขังหญิงที่ตั้งครรภ์ ทารก เด็ก และมารดาที่ให้นมบุตร ได้รับอาหารที่เพียงพอและเป็นไปตามหลัก
โภชนาการ และต้องไม่ขัดขวางผู้ต้องกักขังหญิงจากการให้นมบุตรอีกด้วย 
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