
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ - วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย

แล้วเสร็จ ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๖ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๑)  

ส านักงานฯ เร่งรัดการด าเนินการพิจารณาร่างกฎหมาย 
และให้ค าปรึกษาทางกฎหมายแก่หน่วยงาน เพ่ือให้
การจัดท ากฎหมายแล้วเสร็จ และมีผลใช้บังคับให้ทัน
ต่อสถานการณ์ เพ่ือคุ้มครองสิทธิของประชาชน 

๒ การให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ พิจารณาให้ค าปรึกษา 

ทางกฎหมายแก่หน่วยงานภาครัฐ ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๑๙ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และคุ้มกันส าหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย 
พ.ศ. .... 

๒ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนน
ฉลองกรุงกับถนนลาดกระบัง พ.ศ. .... 

๓ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนที่ดินเปนนสวนปาา พ.ศ. .... 
๔ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการรับรองการจัดการปาาไม้อย่างยั่งยืน พ.ศ. .... 
๕ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตให้ใช้สถานที่เพ่ือท าการแปรรูปไม้ที่ได้มาจากการท า

สวนปาา พ.ศ. .... 
๖ ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยนา เปนนทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 
๑ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ขอความอนุเคราะห์ 
๒ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอหารือการขึ้นทะเบียนเครือข่ายหน่วยบริการและการจ่ายค่าใช้จ่ายจากกองทุน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
๓ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) หารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีเสาโทรคมนาคมและสายไฟเบอร์ของบริษัท กสท 

โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 
๔ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาา และพันธุ์พืช ขอหารือประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับพ้ืนที่ทับซ้อนระหว่างอุทยานแห่งชาติทับลาน

กับเขตปฏิรูปที่ดิน  
๕ คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๔ ขอความเห็นร่างประกาศกระทรวง

พาณิชย์ เรื่อง การน าข้าวโพดที่ใช้เปนนวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน 
ส าหรับปี ๒๕๖๑ ถึงปี ๒๕๖๓ พ.ศ. .... 

๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีศักยภาพจากต่างประเทศ) 

๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองตาก พ.ศ. .... 
๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

พ.ศ. .... 
๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดวิธีการและอัตราที่ผู้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือ

สิ่งอื่นใดล่วงล้ าล าแม่น้ าต้องเสียค่าตอบแทนเปนนรายปี พ.ศ. .... 
๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือและยกเว้นค่าธรรมเนียม

การต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือส าหรับเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. .... 
๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงการจัดเก็บข้อมูลของสัตว์ที่เข้าสู่โรงฆ่าสัตว์ และเนื้อสัตว์ที่ออก

จากโรงฆ่าสัตว์ พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงก าหนดชนิดของสัตว์ พ.ศ. .... 
๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร

บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. .... 
๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพ่ิมอัตราอากร

ศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกซจัดตั้งองค์การการค้าโลก (ฉบับที่ ..) 
๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ

ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการโอนกรรมสิทธิ์ขายที่ราชพัสดุ 
๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าภาระโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่ง 

ตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบังของการท่าเรือแห่งประเทศไทย 
๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบการชดเชยค่าใช้จ่ายกรณีเกิดภาวะขาดทุนจากการด าเนินโครงการสินเชื่อ

ชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๘/๕๙ ให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติผ่อนผันยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีห้ามใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ปาาชายเลน 

โดยเด็ดขาดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๔ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓ 
และวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๓ เพ่ือก่อสร้างโครงการแก้มลิงบางเขียดพร้อมอาคารประกอบ อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานผลการให้บริการสาธารณะประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และรายงานผล
การให้บริการสาธารณะประจ างวดครึ่งปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และรายงานผลการให้บริการ
สาธารณะประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 

 

 

     เอกสารแนบ ๒ 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ - วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างพระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และคุ้มกันส าหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุม
ระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. .... 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. เปนนกฎหมายที่ก าหนดกรอบเอกสิทธิและคุ้มกันส าหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศทั้งภาครัฐ
และเอกชน เพ่ือความยืดหยุ่นในการพิจารณาให้เอกสิทธิโดยยึดประโยชน์ของประเทศเปนนส าคัญ 

๒. การให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันต้องเปนนไปเท่าที่จ าเปนนต่อการปฏิบัติงาน กรณีเปนนภาคเอกชนต้องมีผู้เข้าร่วมประชุม 
จากต่างประเทศเปนนจ านวนมาก และการประชุมนั้นต้องเกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว หรือความรู้แก่ประชาชน  
ไม่เปนนภัยต่อความม่ันคงของประเทศ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ  

๓. การประชุมระหว่างประเทศของภาคเอกชนให้เสนอเรื่องต่อส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
เพ่ือขอก าหนดสิทธิและความคุ้มกัน 

๔. ก าหนดกรอบเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน เช่น การยกเว้นภาษี อากรศุลกากร การใช้สถานที่ การตรวจข่าว การถือครอง การโอน
หรือการแลกเปลี่ยนเงินตรา ซึ่งได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นเดียวกันกับเอกสิทธิ์ทางการทูต รวมทั้งความคุ้มกันจากการถูก
ด าเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายทุกรูปแบบส าหรับองค์การ 

 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ร่างพระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันส าหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย  
พ.ศ. .... เปนนกฎหมายกลางที่ก าหนดกรอบเอกสิทธิ์ ความคุ้มกัน และสิทธิประโยชน์ส าหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุม
ระหว่างประเทศ ซึ่งช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินการในเรื่องดังกล่าวให้แก่องค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่าง
ประเทศ และสนับสนุนประเทศไทยในการเปนนศูนย์กลางส าหรับการเข้ามาตั้งส านักงานหรือเข้ามาด าเนินงานขององค์การระหว่าง 
ประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทยตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่นและบทบาทของประเทศไทยในวงการระหว่าง
ประเทศ อีกทั้งในการด าเนินกิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศจะเปนนช่องทางในการเสริมสร้าง
ความรู้ทางวิชาการและความรู้ด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและ 
การท่องเที่ยวของประเทศ 

 

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 
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