
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม - วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย

แล้วเสร็จ ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๑๓ 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 ๑๕ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. .... 
๓ ร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. .... 
๔ ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ า

ต าแหน่งของมหาวิทยาลัยนครพนม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๕ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต าบลหนองปรือ อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี  

พ.ศ. .... 
๖ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลท่าจ าปา ต าบลท่าอุเทน และต าบลโนนตาล อ าเภอ 

ท่าอุเทน จังหวัดนครพนม พ.ศ. .... 
๗ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลตะเครียะ ต าบลบ้านใหม่ ต าบลระโนด ต าบลท่าบอน 

ต าบลปากแตระ ต าบลพังยาง ต าบลวัดสน ต าบลบ่อตรุ อ าเภอระโนด ต าบลโรง ต าบลเชิงแส ต าบลกระแสสินธุ์ อ าเภอกระแส
สินธุ์ ต าบลชุมพล ต าบลดีหลวง ต าบลคลองรี ต าบลสนามชัย ต าบลกระดังงา ต าบลจะทิ้งพระ ต าบลคูขุด ต าบลบ่อดาน ต าบล
บ่อแดง ต าบลท่าหิน ต าบลวัดจันทร์ อ าเภอสทิงพระ และต าบลบางเขียด ต าบลม่วงงาม อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา พ.ศ. .... 

๘ ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๙ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุน

การบริจาคให้แก่สถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑) 
๑๐ ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานฝายบางสะพาน เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
๑๑ ร่างกฎกระทรวงก าหนดระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาด พ.ศ. .... 
๑๒ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนแม่หล่าย จังหวัดแพร่ พ.ศ. .... 
๑๓ ร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วน 

ในท้องที่จังหวัดเลย พ.ศ. .... 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับท่ี เรื่อง 
๑ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ขอหารือเกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๗) และ (๙) 
๒ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ขอความเห็นต่อร่างเอกสาร ASEAN Guidelines on Assessment and Review of 

Non-Tariff Measures 
๓ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาค าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ

ขายตรง และตลาดแบบตรงของนายทะเบียน ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่ได้แก้ไข
เพ่ิมเติม 

๔ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หารือการขอความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของบริษัท
มหาชน จ ากัด ตามมาตรา ๘๑ และมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. ๒๕๓๕ กรณีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง
ประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

๕ การยางแห่งประเทศไทย ขอหารือเรื่องการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง 
๖ ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๗ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ขอหารือปัญหาข้อกฎหมาย 
๘ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ขอหารือด้านกฎหมาย 
๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... 

๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดดอนเมือง ต าบลสีกัน อ าเภอ
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ให้แก่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) พ.ศ. .... 

๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลตะกุด 
และต าบลปากเพรียว อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี พ.ศ. .... 

๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการจ่ายประโยชน์
ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ. .... 

๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอรวมธุรกิจ การขอวินิจฉัยล่วงหน้า 
และการขอคัดหรือรับรองส าเนาเอกสาร พ.ศ. .... 

๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านโคก - ม่วงเจ็ดต้น จังหวัดอุตรดิตถ์ 
พ.ศ. .... 

๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุม High-Level Political Meeting ภายใต้
กรอบความริเริ่มเพื่อความมั่นคงจากการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพท าลายล้างสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     เอกสารแนบ ๒ 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม - วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
๑. ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติมีอ านาจมอบหมายให้หน่วยงานอ่ืนของรัฐออกใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก 

หรือผู้น าเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับได้ 
๒. ก าหนดคา่บริการตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐานบังคับและมาตรฐานทั่วไป 
๓. ก าหนดให้ผู้ผลิตสินค้าเกษตรบางขนาดหรือบางกิจการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรับการตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐานบังคับ 
๔. การน าเข้าสินค้าเกษตรอาจได้รับการยกเว้นการตรวจสอบและรับรอง ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ทั้งนี้ ต้องเป็นสินค้าเกษตร 

จากประเทศท่ีมีมาตรฐานทัดเทียมกับมาตรฐานบังคับ  
๕. การน าเข้าสินค้าเกษตรจากต่างประเทศที่มีมาตรฐานแตกต่างกับมาตรฐานบังคับอาจท าได้ในกรณีเร่งด่วน โดยได้รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
๖. ก าหนดให้มเีครือ่งหมายรับรองมาตรฐานส าหรับสินค้าเกษตรที่ได้รับรองมาตรฐาน 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 
ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก าหนด

มาตรฐานและการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานส าหรับสินค้าเกษตร เพ่ือให้การด าเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว ลดขั้นตอน และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสภาพการณ์ในปัจจุบัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศและ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนยิ่งขึ้น    

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม - วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. .... 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
๑. ก าหนดหลักการส าคัญเกี่ยวกับการจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 

ดังนี้ 
๑.๑ กลไกเกี่ยวกับการโต้แย้งหรือตรวจสอบบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีโทษอาญาซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักการที่ว่า จะต้อง 

มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ าเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจ าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรค 
ต่อการด ารงชีวิตของประชาชน 

๑.๒ ก าหนดบทบัญญัติเพ่ือรับรองการจัดท าร่างกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ 
๑.๓ ให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายเชื่อมโยงเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท าร่างกฎหมายและการประเมิน 

ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย รวมทั้งการเข้าถึงกฎหมายของประชาชน 
๒. การจัดท ากฎหมาย ต้องมกีารตรวจสอบความจ าเป็น การรับฟังความคิดเห็น และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย

นั้น โดยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบต้องเสนอพร้อมร่างกฎหมาย 
๓. ก าหนดให้มีการตรวจสอบเนื้อหาของร่างกฎหมาย เพ่ือให้ประชาชนสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้ และไม่ให้กฎหมายเป็นอุปสรรค 

ต่อการด ารงชีวิต 
๔. ก าหนดประเภทของกฎหมายที่ต้องมีการประเมินผลสัมฤทธิ์หรือกฎหมายที่ไม่ต้องมีการประเมิน รวมทั้งเป้าหมายและระยะ 

เวลาในการประเมิน โดยแนวทางการประเมินให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายก าหนด 
๕. ให้หน่วยงานของรัฐเผยแพร่ตัวบทกฎหมายและกฎที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ค าแปลกฎหมาย

ภาษาอังกฤษ และค าอธิบายสาระส าคัญของกฎหมายไว้ในระบบกลาง เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงและเข้าใจกฎหมายได้อย่างทั่วถึง 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 
ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากร่างกฎหมายที่มีคุณภาพสูงขึ้น ผ่านกระบวนการจัดท าร่างกฎหมายที่มีความโปร่งใสและมีการรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชน นอกจากนี้การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างเป็นระบบจะส่งผลให้หน่วยงานของรัฐต้องทบทวน
มาตรการทางกฎหมายที่จะก าหนดให้ประชาชนปฏิบัติตาม เพ่ือมิให้เป็นภาระกับประชาชนเกินสมควร ในส่วนของการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ของกฎหมาย ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการที่หน่วยงานของรัฐจะต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบทุกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด ส่งผลให้มีการปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่ล้าสมัยหรือไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ ประชาชนจะมีช่องทาง
ในการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการข้างต้นผ่านระบบกลางซึ่งเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก 
และไม่มีค่าใช้จ่าย 
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