
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม - วันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย

แล้วเสร็จ ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๙ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๑)  

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

๒ การให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ พิ จารณาให้ค าปรึกษา 

ทางกฎหมายแก่หน่วยงานภาครัฐ ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๒๙ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๓ ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... 
๔ ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ต าบลไสหร้า 

อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. .... 
๕ ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ต าบลสามพร้าว 

อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. .... 
๖ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพ่ือปรับปรุง

มาตรการภาษีเกี่ยวกับ ROH1 และ ROH2 
๗ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพ่ือปรับปรุง

มาตรการภาษีเกี่ยวกบั IHQ 
๘ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพ่ือปรับปรุง

มาตรการภาษีเกี่ยวกับ ITC 
๙ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพ่ือก าหนด

มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการจัดตั้ง IBC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 
๑ การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์พิจารณาร่างสุดท้ายของความตกลงการเดินรถร่วมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร

ไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา 
๒ กระทรวงการต่างประเทศ ขอความเห็นข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงาน

ขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. .... 
๓ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ขอความเห็นร่างปฏิญญารัฐมนตรีหัวข้อ "Navigating policy with data to leave no one behind" 
๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอหารือมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ 
๕ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอหารือการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน (Holding Company) ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลา 

นครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๖ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูลมาตรการทางการค้าที่ไทยบังคับใช้ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 

ถึงกลางเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ 
๗ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ หารือข้อกฎหมาย 
๘ สถานีต ารวจภูธรดอยสะเก็ด ขอความอนุเคราะห์ขอความเห็นทางกฎหมาย 
๙ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด ขอหารือข้อกฎหมายกรณีการจ่ายค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการผู้อ านวยการใหญ่บริษัท 

รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด 
๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. .... 
๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

และร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดอัตราเงินน าส่งกองทุนคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. .... 
๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... 
๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ 

บางส่วน ในท้องที่ต าบลแสงภา อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย พ.ศ. .... 
๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณที่ดินป่าสองฝั่งล าน้ าแควน้อย ป่าดงตีนตก  

ป่าสวนเมี่ยง ป่าเขากระยาง ป่าลุ่มน้ าวังทองฝั่งขวา และป่าแม่น้ าเข็ก ในท้องที่ต าบลบ้านดง ต าบลสวนเมี่ยง อ าเภอชาติตระการ 
ต าบลคันโช้ง ต าบลบ้านยาง อ าเภอวัดโบสถ์ ต าบลหนองกะท้าว อ าเภอนครไทย และต าบลบ้านกลาง ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวังทอง 
จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... (อุทยานแห่งชาติแควน้อย) 

๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลทุ่งตะไคร 
ต าบลช่องไม้แก้ว และต าบลตะโก อ าเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร พ.ศ. .... 

๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร พ.ศ. .... 
๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 
๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่งหมอชิต 
๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการระงับข้อพิพาท

ระหว่างราชอาณาจักรไทย กับ บริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด ลิมิเต็ด 
๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งอัตราข้าราชการพลเรือนประจ า กอ.รมน. 

 
 

     เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 
๒๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการก าหนดเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่น รวมทั้งค่าตอบแทนและสิทธิ

ประโยชน์อื่นตามพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการพิจารณาเปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามเข้ามาท างานตาม MOU 

เพ่ิมเติม 
๒๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการรับรองร่างปฏิญญารัฐมนตรีหัวข้อ "Navigating policy with data to leave 

no one behind" ส าหรับการประชุมคณะกรรมการด้านสถิติภายใต้เอสแคป สมัยที่ ๖ 
๒๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนและร่างแถลงการณ์ร่วม 

ของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา รวมทั้งร่างเอกสารความร่วมมือในกรอบการประชุมรัฐมนตรี
กลาโหมอาเซียน 

๒๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการรับรองเอกสารผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่ก ากับดูแลงานด้านวัฒนธรรม 
และศิลปะ ครั้งที่ ๘ และการประชุมที่เกี่ยวข้องกับประเทศคู่เจรจา ณ เมืองยอกยาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม - วันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. .... 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. ให้มคีณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติและคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
๒. ก าหนดประเภทหรือชนิดของผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ต้องขออนุญาตผลิต น าเข้า หรือขาย 
๓. ก าหนดประเภทใบอนุญาต การแก้ไขรายการในใบอนุญาต การขอต่ออายุ และการขอรับใบแทนใบอนุญาต 
๔. ก าหนดหน้าที่ของผู้รับอนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในการผลิต น าเข้า และขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
๕. ก าหนดวิธีการและขั้นตอนการข้ึนทะเบียนต ารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
๖. ก าหนดรายละเอียดประกอบการจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
๗. ก าหนดผู้รับผิดชอบและกระบวนการพิจารณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร เช่น การประเมิน/ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ การก าหนดหลักเกณฑ์ 

เงื่อนไขการข้ึนบัญชีต่าง ๆ เป็นต้น 
๘. ก าหนดเกณฑ์และวิธีการควบคุมผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
๙. ก าหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

๑๐. ก าหนดมาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการ 
๑๑. ก าหนดเงื่อนไขการพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต รวมทั้งการเลิกกิจการและการโอนกิจการ 
๑๒. ก าหนดสิทธิและระยะเวลาอุทธรณ์ของผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต รวมทั้งผู้ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต 
๑๓. ก าหนดโทษส าหรับผู้ฝ่าฝืนให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน  
๑๔. ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมส าหรับใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์สมุนไพร ใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร และ

ค าขอต่าง ๆ 
 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ร่างพระราชบัญญัตินี้บัญญัติขึ้นเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคโดยควบคุมการผลิต น าเข้า และส่งออกผลิตภัณฑ์สมุนไพร และส่งเสริม
ผู้ประกอบการรายเล็กให้มีศักยภาพในการผลิตและการแข่งขันทางการค้ากับผู้ประกอบการรายใหญ่ได้ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีคุณภาพและความปลอดภัยในระดับเป็นที่ยอมรับของสากล อันจะน าไปสู่การเพ่ิมศักยภาพในระดับประเทศ
ให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้น 

 

รายช่ือผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์  
ชื่อสกุล   นางสาวจารุวรรณ  เฮงตระกูล                 ต าแหน่ง  รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา                                                                           
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๔๓๗ 
รายช่ือผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ 
ชื่อสกุล   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผน 
หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล์   kesineeksdk@gmail.com 
 
 
 
 
 


