
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤษภาคม - วันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ 

ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๖ 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 ๓๘ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การล้มละลายและการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้) 
๓ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลเขาทราย อ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... 
๔ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖๔๖ สายทดน้อย - 

หนองเอ่ียน พ.ศ. .... 
๕ ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานคลองซอย ๑ ขวา ของคลองส่งน้ าสายใหญ่สายสองพ่ีน้อง เป็นทางน้ า

ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
๖ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคบัผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง

รวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 
๑ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ขอแจ้งผลการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาก าหนดกรอบการเจรจา

จัดตั้งศูนย์ประสานงานการบังคับใช้กฎหมายล้านช้าง - แม่โขง 
๒ กรมบัญชีกลาง ขอหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
๓ ส านักงานคณะกรรมการ สกสค. ขอหารือข้อกฎหมาย กรณีการอายัดทรัพย์สินหน่วยงานของรัฐ 
๔ กรมการค้าต่างประเทศ ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการช าระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดและอากร

ปกป้องจากการน าเข้าสินค้าท่ีเพ่ิมขึ้น 
๕ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หารือการเปลี่ยนหน่วยงานปฏิบัติงานชดใช้ทุนของ นางสุธารส นิลรอด 
๖ โรงเรียนวังไกลกังวล ขอหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๗ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอความอนุเคราะห์สอบถามเกี่ยวกับการจัดท าประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

และร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดอัตราเงินน าส่งกองทุนคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. .... 
๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา 

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบล 

นาโยงเหนือ ต าบลนาข้าวเสีย อ าเภอนาโยง ต าบลนาโยงใต้ ต าบลนาบินหลา ต าบลบ้านควน ต าบลโคกหล่อ อ าเภอเมืองตรัง 
และต าบลทุ่งค่าย อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง พ.ศ. .... 

๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลเขื่อน ต าบลยางน้อย และ
ต าบลยางท่าแจ้ง อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... 

๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ขององค์การมหาชน 
จ านวน ๘ แห่ง 

๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. .... 
๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 

พ.ศ. .... 
๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร

บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดหนองบัวล าภู พ.ศ. .... 
๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดบุคคลอ่ืนที่ได้รับการสงเคราะห์ พ.ศ. .... 
๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริด พ.ศ. .... 

และค าประกาศ (Declarations) ของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) 
๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงการจัดสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. .... 
๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ   

(ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  

ของข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหน้าที่ประจ าอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. .... 
๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์  

ในท้องที่ต าบลเขาคันทรง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นกรณีท่ีมีความจ าเป็นโดยเร่งด่วน 
๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นกรอบแนวทางการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรมส าหรับ ๕ กลุ่มอุตสาหกรรมหลักภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ และการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 
๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นพิธีสารเพื่อแก้ไขความตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น 

ไทย - นิวซีแลนด์ 

    เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 
๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. .... ซึ่งสภาปฏิรูป

แห่งชาติเป็นผู้เสนอ 
๒๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการขับเคลื่อนแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ 
๒๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นผลการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู 

ช่วงแคราย - มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - ส าโรง ของการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
๒๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่  

๑/๒๕๖๐ (ร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ....) 

๒๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๑๑๑ ว่าด้วย
การเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ ค.ศ. ๑๙๕๘ (พ.ศ. ๒๕๐๑) 

๒๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการประชุมรัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดียว่าด้วยเศรษฐกิจภาคทะเล  
ครั้งที่ ๒ 

๓๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นกรอบการเจรจาสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน สนธิสัญญาว่าด้วย 
การโอนตัวผู้ต้องค าพิพากษาและความร่วมมือในการบังคับให้เป็นไปตามค าพิพากษาคดีอาญา และสนธิสั ญญาว่าด้วย 
ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญา 

๓๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นสรุปผลการน าเสนอรายงานประเทศตามพันธกรณีภายใต้กติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ฉบับที่ ๒ ด้วยวาจา 

๓๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม 
กับส านักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ สหรัฐอเมริกา 

๓๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นค าชี้แจงต่อเอกสาร Federal Register ว่าด้วย Executive Order ๑๓๗๘๖ 
ของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา 

๓๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการเสนอความเห็นการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบายการบริหาร
ทุนหมุนเวียน 

๓๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบในการจัดท าบันทึกข้อตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงกลาโหม
ญี่ปุ่นว่าด้วยความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางทหาร 

๓๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศ 

๓๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบในการจัดท าขอบเขตข้อก าหนดว่าด้วยการจัดตั้งคณะท างานความร่วมมือ
ทางทหารระหว่างกองทัพบกกับกองทัพบกมาเลเซีย 

๓๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปคประจ าปี ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤษภาคม - วันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  (การล้มละลายและการฟ้ืนฟู
กิจการของลูกหนี้) 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สามารถร้องขอต่อศาลให้ส่งเงินประกันค่าใช้จ่ายคงเหลือเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในคดีล้มละลายได ้
๒. ให้ผู้เป็นหนี้ ลูกหนี้ หรือผู้มีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครองแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินนั้นให้เจ้าพนักงาน  

พิทักษ์ทรัพย์ทราบภายใน ๑ เดือน นับแต่วันที่ทราบค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้  
๓. ศาลมีอ านาจงดการไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผยไว้ก่อนในกรณีท่ีเห็นว่ายังไม่มีความจ าเป็นต้องไต่สวน  
๔. ห้ามลูกหนี้ขอประนอมหนี้ภายใน ๖ เดือน นับแต่วันที่การขอประนอมหนี้ครั้งสุดท้ายไม่เป็นผล และการประนอมหนี้ 

ไมเ่ป็นเหตุให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เลื่อนหรืองดการจ าหน่ายทรัพย์สิน 
๕. ห้ามไม่ใหม้ีการยื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ในกรณีที่ศาลได้เคยมีค าสั่งยกค าร้องขอให้ฟ้ืนฟูกิจการ ยกเลิกค าสั่งให้

ฟ้ืนฟูกิจการ หรือยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ภายในระยะเวลา ๖ เดือน ก่อนยื่นค าร้องขอ 
๖. เจ้าหนี้มีประกันสามารถบังคับช าระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันได้เมื่อพ้นระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่ศาลมีค าสั่ง

รับค าร้องขอ ในกรณีทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเป็นของสดเสียง่าย หรือเสี่ยงต่อความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเกินค่า
ของทรัพย์สิน เจ้าหนี้มีประกันอาจจ าหน่ายทรัพย์สินแล้วเก็บเงินไว้แทน 

๗. ก าหนดเงื่อนไขในการลงมติยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการ 
๘. กรณีศาลมีค าสั่งยกเลิกค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ ให้หนี้ที่เกิดข้ึนระหว่างการฟื้นฟูกิจการถือเป็นค่าใช้จ่ายอันมีประโยชน์ร่วมกัน 
๙. เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อาจขอให้ศาลเพิกถอนการฉ้อฉลได้ภายใน ๑ ปี นับแต่เวลาที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รู้ต้นเหตุ

ให้เพิกถอน หรือภายใน ๑๐ ปี นับแต่ได้ท านิติกรรมนั้น 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 
๒๔๘๓ ซึ่งมีผลท าให้ลูกหนี้มีโอกาสฟ้ืนฟูกิจการได้เร็วขึ้น รวมทั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีกลไกในการติดตาม จัดการ และรวบรวม
ทรัพย์สินของลูกหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการคุ้มครองเจ้าหนี้ ลูกหนี้ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในกระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย 

 

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 

 
 


