
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ - วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ 

ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๗ 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 ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ ์(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๓ ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย

ประจ าต าแหน่งของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. .... 
๔ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระติกน้ าร้อนไฟฟ้า คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 
๕ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณที่ดินป่าล าน้ าภาคและป่าล าแควน้อยฝั่งซ้าย ป่าแดงและป่าชาติตระการและป่าเนินเพ่ิม 

ในท้องที่ต าบลน้ ากุ่ม ต าบลนครชุม ต าบลยางโกลน ต าบลนาบัว และต าบลบ่อโพธิ  อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็น
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. .... 

๖ ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการท างานของคนต่างด้าวส าหรับคนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระท า
ความผิดฐานค้ามนุษย์หรือเป็นพยานในคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. .... 

๗ ร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดประเภทงานให้คนต่างด้าวตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติการท างาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์หรือเป็นพยานในคดีค้ามนุษย์ ท าได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 
๑ ส านักงานประกันสังคม ขอหารือเกี่ยวกับการตีความมาตรา ๖๓ (๗) แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔)  

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอหารือการจ่ายเงินสมทบจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
๓ ศาลากลางจังหวัดพังงา ขอหารือการเยียวยาความเสียหายของผู้รับสัมปทานเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดพังงา 
๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติการบินพลเรือน พ.ศ. .... 
๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการไต่สวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบังคับ

หลักประกนัที่เป็นกิจการ พ.ศ. .... 
๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออก

ใบอนุญาตขับรถและการขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. .... 
๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงแบบบัตรประจ าตัวพนักงานคุมประพฤติ พ.ศ. .... และร่าง

กฎกระทรวงแบบบัตรประจ าตัวอาสาสมัครคุมประพฤติ พ.ศ. .... 
๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ

เปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ต าบลดู่ใต้ ต าบลกองควาย อ าเภอเมืองน่าน และ
ต าบลท่าน้าว ต าบลนาปัง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. .... 

๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษส าหรับข้าราชการกรมปศุสัตว์
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นสารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. .... 

๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ห้ามโรงงานเอชซีเอฟซี - ๑๔๑b  
(สารไดคลอโรฟลูออโรอีเทน) ในกระบวนการผลิตโฟม พ.ศ. .... และร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ห้ามโรงงาน 
ผลิตเครื่องปรับอากาศ ใช้สารเอชซีเอฟซี - ๒๒ (สารคลอโรไดฟลูออโรมีเทน) ในกระบวนการผลิต พ.ศ. .... 

๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการเข้าด าเนินการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้าในพ้ืนที่เขตอนุรักษ์ก่อนได้รับ
การอนุญาต 

๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติในหลักการและเข้าร่วมพิจารณาและจัดท าร่างอนุสัญญา BIMSTEC 
ว่าด้วยการโอนตัวนักโทษและอนุสัญญา BIMSTEC ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ในระดับพหุภาคี 

๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการขยายอายุความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาว่าด้วย
สถานีวิทยุกระจายเสียง ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์ ของสถานีวิทยุเสียงอเมริกา 

๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
และขออนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง กรณีการเพ่ิมทุนของบริษัทอาเซียน 
โปแตชชัยภูมิ จ ากัด (มหาชน) 

๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการด าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกรณีคว่ าบาตร
เกาหลีเหนือ 

๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรภูฏานว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน การจ้างแรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกของไทยในทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ 
(International Renewable Energy Agency : IRENA) 

 
 
 
 

    เอกสารแนบ ๒ 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ - วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

เป็นการก าหนดให้ในกรณีที่ผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจใดไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือต าแหน่งผู้บริหารว่างลงและยัง ไม่ได้แต่งตั้ง
ผู้บริหาร ให้ผู้ท าการแทน ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้รักษาการแทน หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเดียวกันไม่ว่า จะเรียกชื่ออย่างไรตาม
กฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ ให้มีอ านาจหน้าที่อย่างเดียวกับผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจนั้น รวมทั้งอ านาจหน้าที่ในฐานะกรรมการ  
ในคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้นด้วย ทั้งนี้ หากกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจใดมีบทบัญญัติห้ามมิให้ผู้ท าการแทน ผู้ปฏิบัติหน้าที่
แทน หรือผู้รักษาการแทน ให้บทบัญญัตินั้นไม่สามารถใช้บังคับได้ 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

โดยที่ปัจจุบันบทบัญญัติของกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจบางฉบับก าหนดห้ามมิให้ ผู้ท าการแทน ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน หรือ 
ผู้รักษาการแทนผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเดียวกัน ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรตามกฎหมายจัดตั้ง
รัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการในคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้น ซึ่งก่อให้เกิดข้อขัดข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการหรือคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ และส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของรัฐวิสาหกิ จนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขข้อขัดข้อง
ดังกล่าว สมควรแก้ไขกฎหมายกลางเกี่ยวกับผู้บริหารรัฐวิสาหกิจให้ครอบคลุมรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง โดยก าหนดให้ผู้ท าการแทน ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่แทน หรือผู้รักษาการแทนผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเดียวกัน ไม่ว่า จะเรียกชื่ออย่างไรตาม
กฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ มีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจทุกประการ ซึ่งการด าเนินการนี้จะท าให้การปฏิบัติ
หน้าที่ของกรรมการหรือคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจมีความต่อเนื่อง ไม่สะดุดหยุดลง อันจะท าให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องของรัฐวิสาหกิจนั้น  

 

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 
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สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ - วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีหน้าที่เสนอแนะให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  
การประกอบกิจการของสหกรณ์ ซึ่งประกอบธุรกิจเงินทุนขึ้นโดยเฉพาะ และมีหน้าที่และอ านาจก ากับดูแลให้สหกรณ์ซึ่งประกอบ
ธุรกิจเงินทุนปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด 

๒. ให้นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดระบบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี สมุดบัญชี และแบบรายงานต่าง ๆ ที่สหกรณ์ต้องยื่นต่อ 
นายทะเบียนสหกรณ์ ตามค าแนะน าของอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

๓. ให้สมาชิกมีสิทธิร้องขอให้นายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ด าเนินการร้องทุกข์ หรือฟ้องคดีแทนสหกรณ์ได้ 
และก าหนดระยะเวลาเร่งรัดให้ด าเนินการพิจารณาเรื่องภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับค าร้องขอ 

๔. ให้มีการก าหนดประเภทของสหกรณ์ ลักษณะ รวมถึงขอบเขตการด าเนินกิจการของสหกรณ์แต่ละประเภทไว้ในกฎกระทรวง 
๕. ก าหนดลักษณะต้องห้ามของกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
๖. ให้กรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อสมาชิกสหกรณ์ ในกรณีที่เกิดความเสียหายใด ๆ 

ทีเ่กิดจากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์หรือธนาคารแห่งประเทศไทย 
๗. ห้ามสหกรณ์จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีจนกว่าจะได้ด าเนินการจัดท าบัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียนสหกรณ์

ก าหนดให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ตามท่ีนายทะเบียนสหกรณ์หรือผู้สอบบัญชีแจ้งให้ทราบ 
๘. แก้ไขเพ่ิมเติมบทก าหนดโทษ กรณีสหกรณ์ และคณะกรรมการด าเนินการ กรรมการ หรือผู้จัดการ ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการ หรือเงื่อนไขท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

การก าหนดมาตรการในการก ากับการด าเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนให้มีความเข้มงวดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ตามร่างพระราชบัญญัตินี้ จะเป็นการคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
และมีส่วนได้เสียในผลประโยชน์ของสหกรณ์ นอกจากนี้ ยังเป็นการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
อีกท้ังยังช่วยลดภาระด้านงบประมาณของรัฐในการบังคับใช้กฎหมายและการด าเนินคดีที่เก่ียวข้องกับสหกรณ์   

 

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 

 
 


