
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม - วันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย

แล้วเสร็จ ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๘ 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 ๑๖ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดคุณสมบัติของบุคคลซึ่งอาจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. .... 
๓ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์

และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. .... 
๔ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลท่าไข่ และต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง

ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. .... 
๕ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลกระบี่ใหญ่ ต าบลไสไทย ต าบลทับปริก และ

ต าบลกระบี่น้อย อ าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ พ.ศ. .... 
๖ ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมส าหรับบุคคลซึ่งสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน 

พ.ศ. .... 
๗ ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานคลองเชียงรากใหม่ เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 

พ.ศ. .... 
๘ ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานคลองส่งน้ าสายใหญ่ฝั่งขวา บ่อแสน เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียก  

เก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 
๑ การก าหนดโทษทางอาญาในกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
๒ กระทรวงพาณิชย์ ขอความเห็นประกอบการจัดท าท่าทีในการจัดท าวินัยเพ่ือก ากับดูแลการใช้กฎระเบียบภายในประเทศ 

(Disciplines on Domestic Regulations) ภายใต้ GATS 
๓ ส านักงบประมาณ ขอหารือการจัดท าร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... 
๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดจ านวน เขตอ านาจ และวันเปิดท าการของศาลแขวง

ในจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. .... (ก าหนดวันเปิดท าการศาลแขวงภูเก็ต วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑) 
๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเฉพาะประเภท ลักษณะ และ

ขนาด หรือที่มีการให้บริการหรือธุรกรรมของผู้มีหน้าที่รายงาน พ.ศ. .... 
๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลพิมพา 

ต าบลหอมศีล ต าบลบางสมัคร อ าเภอบางปะกง และต าบลเทพราช อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. .... 
๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการซื้อขายสินค้าหรือบริการ

โดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการวางหลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบบั 

๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท รวม ๒ ฉบับ 

๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร [มาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่นักลงทุนที่ลงทุนในวิสาหกิจเริ่มต้น (Angel Investor)] 

๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทาน การประดับและ
กรณีที่ให้ประดับเหรียญพิทักษ์เสรีชน สิทธิ บัตรประจ าตัว และการเรียกเหรียญกับบัตรประจ าตัวผู้ได้รับพระราชทาน
เหรียญพิทักษ์เสรีชนคืน พ.ศ. .... 

๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการบริหารจัดการการท างานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย 
๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นแนวทางการตรวจลงตราส าหรับผู้ประกอบการ นักลงทุน และผู้เชี่ยวชาญจาก

ต่างประเทศ (SMART Visa) 
๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชากับศูนย์ทุ่นระเบิด

ภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการเป็นเจ้าบ้าน และการให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันแก่ศูนย์ทุ่นระบิดภูมิภาคอาเซียน และร่างแผนงาน
ของศูนย์ทุ่นระเบิดภูมิภาคอาเซียน ประจ าปี ค.ศ. ๒๐๑๗ - ๒๐๑๘ 

๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาเดลี ส าหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน - อินเดีย ในโอกาส
ครบรอบ ๒๕ ปี ความสัมพันธ์อาเซียน - อินเดีย (Delhi Declaration of the ASEAN - India Commemorative Summit  
to Mark the ๒๕th Anniversary of the ASEAN - India Dialogue Relations) 

๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วม โครงการ Our Eyes Initiative 
 

 

 

 

 

 
 

     เอกสารแนบ ๒ 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม - วันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. แก้ไขคุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
๒. แก้ไขอ านาจหน้าที่ของนายทะเบียนสหกรณ์ให้สามารถร้องทุกข์หรือฟ้องคดีแทนสหกรณ์ หรือด าเนินการอ่ืนแทนคณะกรรมการ

หรือสหกรณ์ได้ 
๓. ก าหนดใหมี้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เพ่ือพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 
๔. ก าหนดประเภท ลักษณะ วัตถุประสงค์ และขอบเขตการด าเนินกิจการของสหกรณ์แต่ละประเภท  
๕. ก าหนดเงื่อนไขการรับสมัคร และคุณสมบัติของสมาชิกสมทบของสหกรณ ์
๖. ก าหนดหน้าที่และความรับผิดของคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินกิจการของสหกรณ ์
๗. ก าหนดวิธีการด าเนินงานและการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
๘. ปรับปรุงบทก าหนดโทษและอัตราโทษให้มีความเหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

การแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องอ านาจหน้าที่ของนายทะเบียนสหกรณ์ การก าหนด
ประเภทของสหกรณ์ ลักษณะของสหกรณ์ วัตถุประสงค ์และขอบเขตแห่งการด าเนินกิจการที่จะพึงด าเนินการได้ของสหกรณ์แต่ละประเภท
การปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับสมาชิกสมทบของสหกรณ์ การก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
กรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์เกี่ยวกับการด าเนินกิจการของสหกรณ์ การแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบ
กิจการ และบทบัญญัติเกี่ยวกับการสอบบัญชี ตลอดจนการก าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการด าเนินงานและการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนซึ่งมีการด าเนินกิจการในท านองเดียวกันกับสถาบันการเงินไว้เป็นการเฉพาะ การก าหนดให้มีคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ จะท าให้สหกรณ์มีกลไกการด าเนินกิจการ การก ากับดูแล และการตรวจสอบกิจการที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และ
เป็นไปตามอุดมการณ์ของสหกรณ์ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อันจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนโดยส่วนรวม 

 

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 

 
 

  
 


