
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน - วันพุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ 

ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๑๒ 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 ๒๕ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพ่ิมช่องทางช าระค่าปรับ) 
๒ ร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. .... 
๓ ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย

ประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๔ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีเคลือบแอลคีดต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 
๕ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหมวกนิรภัยส าหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ต้องเป็นไปตาม

มาตรฐาน พ.ศ. .... 
๖ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตห้วยขวาง เขตบางกะปิ เขตสะพานสูง และ

เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 
๗ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะด าเนินการเพ่ือกิจการขนส่งมวลชน ในท้องที่เขตห้วยขวาง เขต

บางกะปิ เขตสะพานสูง และเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 
๘ ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินอุดหนุนฐานะจุฬาราชมนตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๙ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้น และการเปลี่ยนแปลงประเภทการตรวจ

ลงตรา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๐ ร่างกฎกระทรวงก าหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง  และวิธีการขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอก

ราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก และการขอกลับเข้ามามีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม พ.ศ. .... 
๑๑ ร่างกฎกระทรวงการจัดการปนเปื้อนในดินและน้ าใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. .... 
๑๒ ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ขอความเห็นการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสุขภาพ พ.ศ. .... 
๒ แพทยสภา ขอปรึกษาเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๓ กระทรวงพลังงาน ขอทราบข้อคิดเห็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพ้ืนดินส าหรับ

หน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร 
๔ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หารือชื่อภาษาอังกฤษของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
๕ กระทรวงการต่างประเทศ ขอหารือเกี่ยวกับการทบทวนแนวปฏิบัติส าหรับคู่สมรสเพศเดียวกัน/คู่ชีวิตของตัวแทน  

ทางทูต/ทางกงสุลต่างประเทศท่ีประจ าการในประเทศไทย 
๖ ธนาคารออมสิน ขอหารือเก่ียวกับการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนขั้นที่ ๒ ของธนาคารออมสิน 
๗ กรมธุรกิจพลังงาน ขอหารือเกี่ยวกับขอบเขตการก ากับดูแลด้านความปลอดภัยต่อระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 

ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๘ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอความเห็นการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร และการแต่งตั้ง  

นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า และการมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี 
๙ กระทรวงแรงงาน ขอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่ ๑๑๑ ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติ 

ในการจ้างงานและอาชีพ ค.ศ. ๑๙๕๘ 
๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... 
๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคล 

ให้สูญหาย พ.ศ. .... 
๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 
๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ 
๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 
๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๕๐ ปี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. .... 
๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษส าหรับข้าราชการ  

กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. .... 
๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นทบทวนภารกิจของสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติด าเนินโครงการพัฒนาระบบ CCTV และเทคโนโลยีอ่ืนที่เหมาะสม

เพ่ือการควบคุมทางศุลกากรรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) 
๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการลงนามร่างความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาเซียนด้านสุขภาพ

สัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน (ASEAN Coordinating Centre for Animal Health and Zoonoses : 
ACCAHZ) 

๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานเอเปก ครั้งที่ ๑๒ 
๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเพ่ือน าที่ดินที่เป็นป่าชายเลนในท้องที่อ าเภอ

เมือง และอ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 
๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการเพ่ิมอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

    เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 

๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นหลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน 
กรณีพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในกระทรวงสาธารณสุข 

๒๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดตั้งกองทุน
ระหว่างประเทศเพ่ือชดใช้ความเสียหายอันเนื่องมาจากมลพิษน้ ามัน ค.ศ. ๑๙๙๒ และร่างพระราชบัญญัติการเรียก 
เงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพ่ือชดใช้ความเสียหายจากมลพิษน้ ามันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. .... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน - วันพุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ   :   ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(เพ่ิมช่องทางช าระค่าปรับ) 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
๑. แก้ไขค าว่า “อธิบดี” ในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เป็น “ผู้บัญชาการต ารวจ

แห่งชาติ”  
๒. ก าหนดแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ขับขี่ซึ่งได้รับใบสั่ง (เพ่ิมเติม) คือ  ในกรณีที่ไม่มีการเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ 

โดยเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ช าระค่าปรับตามจ านวนและภายในวันที่ระบุไว้ในใบสั่ง โดยวิธีการธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเครดิต หรือวิธีการอ่ืน โดยผ่านธนาคารหรือหน่วยบริการรับช าระเงินได้  ทั้งนี้ ตามวิธีการและสถานที่ 
ที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติก าหนด เมื่อผู้ได้รับใบสั่งได้ช าระค่าปรับครบถ้วนถูกต้องแล้ว ให้คดีเป็นอันเลิกกัน 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 
๑. อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการช าระค่าปรับตามใบสั่งโดยเพ่ิมช่องทางการรับช าระค่าปรับตามใบสั่ง  

ให้ประชาชนได้เลือกรับบริการได้ตามความเหมาะสม 
๒. ลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ต ารวจและประชาชน 

 

รายช่ือผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์ 
ชื่อสกุล   นายดิสทัต  โหตระกิตย์                         ต าแหน่ง   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๔๓๗ 
รายช่ือผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ 
ชื่อสกุล   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผน 
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