
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน - วันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ 

ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๓๐ 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 ๔๘ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... 
๓ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลปลาปาก อ าเภอปลาปาก และต าบลนาคู่ อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... 
๔ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

พ.ศ. .... 
๕ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลทับกวาง ต าบลท่าคล้อ อ าเภอแก่งคอย และ

ต าบลมิตรภาพ ต าบลมวกเหล็ก อ าเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี พ.ศ. .... 
๖ รา่งพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลพญาเย็น และต าบลกลางดง อ าเภอปากช่อง 

จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. .... 
๗ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลกลางดง และต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง 

จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. .... 
๘ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลปากช่อง  อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

พ.ศ. .... 
๙ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

พ.ศ. .... 
๑๐ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลจันทึก อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

พ.ศ. .... 
๑๑ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลจันทึก อ าเภอปากช่อง และต าบลคลองไผ่ 

อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. .... 
๑๒ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลคลองไผ่ อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา   

พ.ศ. .... 
๑๓ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลลาดบัวขาว อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

พ.ศ. .... 
๑๔ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลสีคิ้ว อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. .... 
๑๕ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลมะเกลือเก่า และต าบลเสมา อ าเภอสูงเนิน 

จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ... 
๑๖ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลสูงเนิน และต าบลโคราช อ าเภอสูงเนิน จังหวัด

นครราชสีมา พ.ศ. .... 
๑๗ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลสูงเนิน ต าบลนากลาง และต าบลกุดจิก อ าเภอ

สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. .... 
๑๘ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลนากลาง และต าบลกุดจิก อ าเภอสูงเนิน จังหวัด

นครราชสีมา พ.ศ. .... 
๑๙ ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ.... 
๒๐ ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ า

ต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (ฉบับที่..)  พ.ศ. .... 
๒๑ ร่างพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามมาตรการ

ภาษีเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการบริจาคให้แก่งานวัฒนธรรมและพัฒนาการเรียนรู้ 
๒๒ ร่างกฎกระทรวงก าหนดตราเครื่องหมายการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... 

 

     เอกสารแนบ ๑ 



ล าดับที่ เรื่อง 

๒๓ ร่างกฎกระทรวงก าหนดตราเครื่องหมายการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... 
๒๔ ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ. .... 
๒๕ ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒  
๒๖ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลย

ในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒๗ ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม พ.ศ. .... 
๒๘ ร่างกฎกระทรวงก าหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก และประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 
๒๙ ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตน าเข้า ส่งออก น าผ่าน เพาะเลี้ยง หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ า

บางชนิด พ.ศ. .... 
๓๐ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย พ.ศ. .... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ กระทรวงยุติธรรม หารือการจัดท าบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษและส านักงานต ารวจเครือรัฐออสเตรเลีย 
๒ กระทรวงสาธารณสุข ขอความเห็นเกี่ยวกับการขอจัดตั้งส่วนราชการ 
๓ สถาบันการบินพลเรือน ขอหารือประเด็นองค์ประกอบของคณะกรรมการสถาบันการบินพลเรือน 
๔ การยางแห่งประเทศไทย ขอหารือเรื่องการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนายางพารา 
๕ ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอหารือปัญหาข้อกฎหมาย 
๖ ส านักงานประกันสังคม ขอหารือเรื่องค่าจ้าง 
๗ สถานีต ารวจนครบาลดอนเมือง หารือการกระท าที่เข้าข่ายความผิดตาม มาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด 

บางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๘ นางอรสา ใยยอง ขอร้องเรียนและขอความเป็นธรรมที่มารดาของข้าพเจ้าถูกคุกคาม ขู่ท าร้ายจากกลุ่มนายทุนผู้มีอิทธิพล 
๙ ส านักงานเทศบาลเมืองระนอง หารือผู้ว่าราชการจังหวัดระนองอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้นายพินิจ ตันกุล หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี 
เมืองระนอง 

๑๐ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หารือแนวทางปฏิบัติในการเพิกถอนค าสั่งและออกค าสั่งใหม่ให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๑๑ ส านักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ ขอให้พิจารณาการจัดตั้งสมาคมองค์กรส่งเสริมการประชุมแห่งเอเชีย 
(The Asian Association of Convention and Visitor Bureaus : AACVB) 

๑๒ ส านักนายกรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติยกเลิกสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ 
ที่เก่ียวเนื่อง ๒ ฉบับ 

๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการ
ปรับปรุงการยกเว้นภาษีเงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทน) 

๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่
อาศัย พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. .... 

๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว พ.ศ. .... 
๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา 

ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของสถาบันการศึกษาวิชาการทหาร พ.ศ. .... 
๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบล

บ้านนา ต าบลขุนกระทิง ต าบลตากแดด ต าบลทุ่งคา และต าบลบางหมาก อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร พ.ศ. .... 
๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพ่ือสร้างทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข ๓๖๔๖ สายทดน้อย - หนองเอ่ียน พ.ศ. .... 
๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณที่ดินป่าขุนแม่กวง ป่าสันทราย ป่าแม่ออน  

ป่าขุนแม่ทา ป่าดอยขุนตาล และป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร ในท้องที่ต าบลเทพเสด็จ ต าบลลวงเหนือ ต าบลป่าเมี่ยง ต าบลเชิงดอย 
อ าเภอดอยสะเก็ด ต าบลห้วยแก้ว ต าบลออนเหนือ ต าบลออนกลาง ต าบลทาเหนือ ต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน ต าบลออนใต้ 
อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ และต าบลห้วยยาบ ต าบลบ้านธิ อ าเภอบ้านธิ ต าบลมะเขือแจ้ อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัด
ล าพูน ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... (อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้) 

๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการบริจาคให้แก่กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา) 

๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและอากรแสตมป์ให้แก่ผู้มีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่
รัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศบางกรณี) 

 

    เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 

๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๕๐ ปี ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. .... 

๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต
และออกใบอนุญาต เป็นผู้ตรวจสอบและให้ค ารับรองเครื่องชั่งตวงวัดที่ตนผลิตหรือซ่อม พ.ศ. .... 

๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภท ชนิด ลักษณะ จ านวน หรือขนาดของสัตว์น้ า
ที่ห้ามมีไว้ในครอบครอง พ.ศ. .... 

๒๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน 
ผู้ด าเนินการ ผู้ครอบครองอาคาร และเจ้าของอาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. .... 

๒๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนคลองขลุง - ท่ามะเขือ จังหวัด
ก าแพงเพชร พ.ศ. .... 

๒๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. .... 
๒๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดให้พ้ืนที่ต าบลพระธาตุผาแดง ต าบลแม่ตาว และต าบล

แม่กุ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... 
๒๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา

แห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๓๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ก าหนดจ านวน

คนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจ าปี พ.ศ. .... 
๓๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แห่งสหพันธรัฐรัสเซียและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย ว่าด้วยความร่วมมือในการ
พิทักษ์สิ่งแวดล้อม 

๓๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานการเจรจาการบินระหว่างไทย - เมียนมา 
๓๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการน าเงินต้นของกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมาใช้ในการด าเนินงาน 
๓๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานผลการด าเนินกิจกรรมวันดินโลก และปีดินสากล ปี ๒๕๕๘ และ 

การด าเนินงาน Asian Soil Partnership 
๓๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการด าเนินการให้เอกชนเข้าร่วมงานตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชน

ร่วมงานหรือด าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - บางซื่อ (งานสัญญาที่ ๕) 
๓๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการ

อาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิเด็ก 
๓๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นกรอบความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนระหว่างกระทรวง 

ศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยกับส านักงานใหญ่สถาบันขงจื่อ/ส านักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ 
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 

๓๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการขอขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
จังหวัดชลบุรี และจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๕๓ รวม ๓ ฉบับ ออกไปอีก ๒ ปี 

๓๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ 
ทางเศรษฐกิจการค้า และวิชาการ ไทย - สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ครั้งที่ ๑ 

๔๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติจัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการปรึกษาหารือระหว่างกระทรวง 
การต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ 

๔๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการแต่งตั้งคณะผู้แทนไทยในการประชุมใหญ่สหภาพสากลไปรษณีย์ สมัยที่ ๒๖ 
๔๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปค ครั้งที่ ๒๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 

๔๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการเข้าร่วมเป็นสถาบันในเครือข่ายแผนงานสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกัน
อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาของสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 

๔๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการน าเสนอรายงานประเทศของไทยตามกลไก Universal Periodic Review 
รอบท่ี ๒ 

๔๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารอาเซียนที่จะรับรองในการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน 
ครั้งที่ ๒๔ 

๔๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นมาตรการส่งเสริมการถ่ายท าภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย 
๔๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบร่างสัญญาแบ่งปันผลผลิตเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) แปลง B - ๑๗ - ๐๑ เพ่ือการ

เปลี่ยนแปลงอัตราการหักค่าใช้จ่ายตามสัญญาแบ่งปันผลผลิต ในพ้ืนที่พัฒนาร่วมไทย - มาเลเซีย 
๔๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยในฤดูการ

ผลิตปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน - วันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
๑. ให้กรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการก ากับตลาดทุนปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  
๒. บุคคลอ่ืนที่มิใช่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์สามารถยื่นค าขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่บางประเภทได้  
๓. บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มีมาตรฐานในการคุ้มครองผู้ลงทุนในท านองเดียวกันกับที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศก าหนด อาจได้รับยกเว้นการปฏิบัติหรือปฏิบัติแตกต่างไปจากหลักเกณฑ์และวิธีการตามพระราชบัญญัตินี้ได้  
๔. ให้น าบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดท าทะเบียนและการโอนไปใช้บังคับแก่การจัดท าทะเบียนและการโอนหลักทรัพย์อ่ืนใด

ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
๕. คณะกรรมการก ากับตลาดทุนมีอ านาจในการออกประกาศ เพ่ือผ่อนผันหรือยกเว้นการจัดท าหรือส่งข้อมูลของบริษัทที่ออก

หลักทรัพย์บางกรณี และแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดท าและเปิดเผยรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  

๖. ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนที่บริษัทหลักทรัพย์เดียวกัน เป็นผู้รับผิดชอบ 
ในการด าเนินการ  

๗. แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการป้องกันการกระท าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ 
๘. ก าหนดโทษผู้ที่ขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง หรือไม่อ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการรวบรวมหรือตรวจสอบ

ข้อมูลหรือหลักฐานต่าง ๆ ที่ส านักงานส่งมอบในการกล่าวโทษผู้กระท าความผิด  
๙. ก าหนดให้น าพยานหลักฐานที่ได้มาตามความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานต่างประเทศกับส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ใช้อ้างเป็นพยานหลักฐานในการด าเนินคดีได้  
๑๐. พนักงานสอบสวนอาจน าข้อมูล เอกสาร และหลักฐานต่างๆ ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ส่งมอบในการกล่าวโทษผู้กระท าความผิดไปเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนคดีอาญาได้  
๑๑. แก้ไขเพ่ิมเติมบทก าหนดโทษทางอาญา  
๑๒. เพ่ิมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรการลงโทษทางแพ่งเพ่ือใช้บังคับแก่ผู้กระท าความผิดแทนมาตรการลงโทษทางอาญาในบางกรณี 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 
โดยที่ปัจจุบันตลาดทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ขยายตัวเพ่ิมขึ้นท าให้มีการลงทุนในหลักทรัพย์รูปแบบต่าง ๆ มากข้ึน

ตามล าดับ บทบัญญัติในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับอยู่เดิมจึงไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
โดยเฉพาะบทบัญญัติเกี่ยวกับการป้องกันการกระท าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ยังไม่ครอบคลุมการกระท า
ความผิดที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบกับผู้ลงทุนเป็นจ านวนมาก การปรับปรุงบทบัญญัติในเรื่อง
ดังกล่าวย่อมท าให้การป้องปรามการกระท าความผิดเกิดผลในทางปฏิบัติ และการก าหนดให้ส านักงาน ก.ล.ต. สามารถใช้มาตรการ
ลงโทษทางแพ่งกับผู้กระท าความผิดที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ในบางกรณีแทนการด าเนินคดีอาญาได้ ย่อมท าให้การด าเนินการกับผู้กระท า
ความผิดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การปรับปรุงหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ เพ่ือรองรับพัฒนาการของระบบการซื้อขาย
หลักทรัพย์และรองรับการเชื่อมโยงระหว่างตลาดทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 

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 



ข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน - วันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 
พ.ศ. ๒๕๒๒  

สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 

ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว (วีซ่า) ดังนี้ 
๑. ใช้ได้ครั้งเดียว ยื่นที่สถานทูตหรือสถานกงสุลไทย ค่าธรรมเนียม ๑,๐๐๐ บาท 
๒. ใช้ได้ครั้งเดียว ยื่น ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง ค่าธรรมเนียม ๒,๐๐๐ บาท 
๓. ใช้ได้หลายครั้งภายใน ๖ เดือน ค่าธรรมเนียม ๕,๐๐๐ บาท 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 
การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (วีซ่า) นักท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน ระหว่างการยื่นที่สถานทูตหรือสถานกงสุลไทย 

และการยื่นที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวยื่นขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) ณ สถานทูตหรือสถานกงสุลไทย  
เพ่ือเป็นการลดความแออัดและความล่าช้าในการตรวจคนเข้าเมือง ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งจะท าให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่  
อย่างรอบคอบ มีการตรวจสอบและคัดกรองคนต่างด้าวที่จะเข้าในในราชอาณาจักรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน - วันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทน
ผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 
๑. แก้ไขอัตราการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้เสียหายในคดีอาญา ดังต่อไปนี้ 

๑.๑ ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการรักษาพยาบาล ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท (รวมค่าห้องและค่าอาหาร 
ไม่เกินวันละ ๑,๐๐๐ บาท) 

๑.๒ ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท (รวมค่าห้องและค่าอาหาร 
ไม่เกินวันละ ๑,๐๐๐ บาท) 

๑.๓ ค่าทดแทนที่ไม่สามารถท างานได้ตามปกติ ให้จ่ายในอัตราค่าจ้างขั้นต่ าในท้องที่ ณ วันที่ไม่สามารถท างานได้เป็น
เวลาไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่ไม่สามารถท างานได้ตามปกต ิ

๑.๔ ค่าตอบแทนความเสียหายอื่น ตามจ านวนที่คณะกรรมการเห็นสมควร แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
๒. แก้ไขอัตราการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท 
๒.๒ ค่าเสียหายอ่ืนนอกจากค่ารักษาพยาบาล ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และค่าทดแทนการท างาน ให้จ่ายตามจ านวน 

ที่คณะกรรมการเห็นสมควรแต่ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท 
๓. แก้ไขอัตราการจ่ายค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายให้แก่จ าเลยในคดีอาญา ดังต่อไปนี้ 

๓.๑ ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการรักษาพยาบาล ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หากความเจ็บป่วยของจ าเลย
เป็นผลโดยตรงจากการถูกด าเนินคดี 

๓.๒ ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หากความเจ็บป่วยของจ าเลย
เป็นผลโดยตรงจากการถูกด าเนินคดี 

๓.๓ ค่าทดแทนรายได้ในระหว่างถูกด าเนินคดี ให้จ่ายในอัตราค่าจ้างขั้นต่ าในท้องที่ ณ วันที่ไม่สามารถท างานได้  
นับแต่วันที่ไม่สามารถท างานได้ตามปกติ 

๓.๔ ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการด าเนินคดี 
(๑) ค่าทนายความ ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่ก าหนด ดังนี้ 

- โทษประหาร จ่ายในอัตรา ๘,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
- โทษจ าคุกอย่างสูงตั้งแต่ ๑๐ ปี ขึ้นไป (แต่ไม่ถึงประหารชีวิต) จ่ายในอัตรา ๖,๐๐๐ - ๗๕,๐๐๐ บาท 
- โทษอ่ืน ๆ จ่ายในอัตรา ๔,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท 

(๒) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการด าเนินคดี ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท 
๔. กรณีจ าเลยตายอันเกิดจากการด าเนินคดี ให้จ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท และค่าเสียหายอ่ืน นอกจาก 

ค่าทดแทน ค่าจัดงานศพ และค่าเลี้ยงดู ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรแต่ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 
กฎกระทรวงฉบับนี้เป็นการปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลย ในคดีอาญา  

ให้มีความเป็นธรรม และสอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมในปัจจุบัน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกด าเนินคดีจะได้รับการเยียวยา
อย่างเป็นธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


