
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม - วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้ว

เสร็จ ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๒๕ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๑) 
 

ส านักงานฯ เร่งรัดการด าเนินการพิจารณา 
ร่างกฎหมาย และให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย
แก่หน่วยงาน เพ่ือให้การจัดท ากฎหมายแล้ว
เสร็จ และมีผลใช้บังคับให้ทันต่อสถานการณ์ 
เพ่ือคุ้มครองสิทธิของประชาชน 

๒ การให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย

แก่หน่วยงานภาครัฐ จ านวน ๔๘ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลเชียงเครือ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ให้เป็นเขต

โครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... 
๓ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอ่างทอง พ.ศ. .... 
๔ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. .... 
๕ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตรัง พ.ศ. .... 
๖ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. .... 
๗ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. .... 
๘ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองล าปาง พ.ศ. .... 
๙ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหลวงเหนือ จังหวัดล าปาง พ.ศ. .... 

๑๐ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนล้อมแรด จังหวัดล าปาง พ.ศ. .... 
๑๑ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนแก่งเสือเต้น จังหวัดลพบุรี พ.ศ. .... 
๑๒ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองตราด พ.ศ. .... 
๑๓ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร พ.ศ. .... 
๑๔ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเนินกุ่ม จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. .... 
๑๕ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. .... 
๑๖ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. .... 
๑๗ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองอ่างทอง พ.ศ. .... 
๑๘ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. .... 
๑๙ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหนองพลับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. .... 
๒๐ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสุไหงโก - ลก จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. .... 
๒๑ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. .... 
๒๒ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒๓ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒๔ ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบ 

ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๒๕ ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ พ.ศ. .... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ขอหารือเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือกเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  

๒ พลต ารวจตรี จีรวัฒน์ อุดมสุด ขอหารือข้อกฎหมาย 
๓ การกีฬาแห่งประเทศไทย หารือการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย 
๔ สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ขอความเห็นเกี่ยวกับการสมัครเข้าร่วมเครือข่ายสถาบันสมทบองค์การ

สหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาของสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
๕ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความเห็นการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอความเห็นข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิรูปตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย (เรื่อง การปฏิรูปกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า พ.ศ. ....) 

๗ กระทรวงสาธารณสุข ขอความเห็นข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิรูปตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(เรื่อง ระบบบริการสาธารณสุข ระบบการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค และระบบบริหารจัดการและการเงิน 
การคลังด้านสุขภาพ) 

๘ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขอความเห็นข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิรูปตามมาตรา ๓๑  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย [เรื่อง การสร้างสังคมผู้ประกอบการ และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ] 

๙ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอความเห็นข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิรูปตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย [เรื่อง การปฏิรูประบบการจัดการศึกษา การปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา (ด้านอุปสงค์) 
การปฏิรูประบบการเรียนรู้และร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายการศึกษาและพัฒนามนุษย์แห่งชาติ  
พ.ศ. ....] 

๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของทบวงพลังงานหมุนเวียน
ระหว่างประเทศ พ.ศ. .... และธรรมนูญทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ เพ่ือการสมัครเข้าเป็นภาคีสมาชิก
ทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (International Renewable Energy Agency : IRENA) ของประเทศ
ไทย 

๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา 

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา 

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา 

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ฉบับที่ ...) 
พ.ศ. .... 

๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา 
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพ่ือสร้างทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๒๔๔ สายทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ าโขงท่ีบึงกาฬ พ.ศ. .... 

 

    เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 

๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
[มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ (New Start - up)] 

๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๑๒๐ ปี  
กรมยุทธศึกษาทหารบก พ.ศ. .... 

๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอ่างทอง พ.ศ. .... 
๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตรัง พ.ศ. .... 
๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. .... 
๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานคลองเชียงรากน้อย เป็นทางน้ า

ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้

ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ ฯลฯ) 
๒๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ

การชั่งตวงวัด หลักเกณฑ์วิธีการช าระค่าธรรมเนียม และจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว พ.ศ. .... 
๒๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารส าหรับรถจักรยานยนต์

สาธารณะ พ.ศ. .... 
๒๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย ว่าด้วยการจดทะเบียน

ชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์  

ในท้องที่ต าบลท่าเคย อ าเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นกรณีท่ีมีความจ าเป็นโดยเร่งด่วน 
๒๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานการตรวจสอบส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๓๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอผ่อนผันการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่ห้ามมิให้อนุญาตการใช้ประโยชน์

พ้ืนที่ป่าชายเลน เพ่ือให้จังหวัดสงขลาก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา และศูนย์กีฬาและส่งเสริมสุขภาพต าบลน้ าน้อย 
๓๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติการจัดท าและลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ

ด้านทรัพยากรน้ าระหว่างกระทรวงทรัพยากรน้ าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย 

๓๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นมาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ผ่านกองทุนทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

๓๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานผลการพิจารณาการจัดตั้งทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการ
กลั่นกรองการจัดตั้งทุนหมุนเวียน 

๓๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย - ฟินแลนด์ 
๓๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอลดหย่อนค่ารายปีภาษีโรงเรือนและที่ดินในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

ของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
๓๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรี ส าหรับการประชุมรัฐมนตรีขนส่งเอเปค 

ครั้งที่ ๙ 
๓๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติการลงนาม Implementing Arrangement (IA) ระหว่างกรมประมง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและกรมประมงและทรัพยากรสัตว์น้ า กระทรวงเกษตร
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

๓๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีในการน าเข้ากากถั่วเหลือง และออกประกาศ
น าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ 

 



ล าดับที่ เรื่อง 

๓๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ 
๔๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างปฏิญญาอาเซียนภายหลังปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ว่าด้วยวาระความยั่งยืน 

ของสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และร่างยุทธศาสตร์อาเซียน - จีน ว่าด้วยความร่วมมือด้าน 
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ 

๔๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นแถลงการณ์ร่วมอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศ (ASEAN 
Joint Statement on Climate Change ๒๐๑๕) 

๔๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นหนังสือแลกเปลี่ยนรับรองการเปลี่ยนแปลงพิกัดศุลกากรของตารางภาษี
ศุลกากรความตกลงการค้าเสรี ไทย - ชิลี 

๔๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการขยายระยะเวลาของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตร
กับสถาบันพัฒนาชนบทแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ในการจัดตั้งศูนย์ Korea Project on International Agriculture : 
KOPIA ประจ าประเทศไทย 

๔๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ ๑๕  
ที่เมืองปาดัง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

๔๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติกรอบการหารือการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความ
ร่วมมือทวิภาคีไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ ๑๓ การประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมส าหรับพ้ืนที่
ชายแดนระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๔ และการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมส าหรับพ้ืนที่ชายแดน
ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ ๗ 

๔๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของรัฐสมาชิกสมาคม 
แห่งมหาสมุทรอินเดียว่าด้วยการประสานงานและร่วมมือเพ่ือการค้นหาและช่วยเหลือในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย 

๔๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญากรุงกัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ มุ่งหน้า
ไปด้วยกันและวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ 

๔๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติร่างบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ 
(JC) ไทย - ลาว ครั้งที่ ๒๐ และร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าด้วยโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาสังคมมิตรภาพไทย - ลาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม - วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ   :   ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. .... 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. เพ่ิมบทนิยามค าว่า “ช าแหละและตัดแต่งเนื้อสัตว์” หมายถึง การแยกเนื้อสัตว์ตามขั้นตอนจากสัตว์ที่ตายแล้ว 
เป็นส่วนต่าง ๆ ที่บริโภคได้และบริโภคไม่ได้ เพ่ือการจ าหน่าย 

๒. แก้ไขค านิยาม ต่อไปนี้  
๒.๑ พนักงานตรวจโรคสัตว์ หมายถึง ผู้ซึ่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออธิบดีแต่งตั้งให้มีอ านาจ

หน้าที่ตรวจโรคสัตว์ หรือตรวจเนื้อสัตว์ตามพระราชบัญญัตินี้  
๒.๒ พนักงานท้องถิ่น หมายถึง ผู้ซึ่งผู้บริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
๒.๓ นายทะเบียน หมายถึง ผู้ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนประจ าจังหวัด 

 ๓. การประกอบกิจการฆ่าสัตว์ 
๓.๑ ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการฆ่าสัตว์ เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต 
๓.๒ ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่อนายทะเบียน พร้อมด้วยแผนงาน 

การประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ซ่ึงประกอบด้วย  
(๑) วัน เดือน ปี ที่ประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการฆ่าสัตว์ 
(๒) ชื่อและที่อยู่ของผู้ขอรับใบอนุญาต หากผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล ต้องยื่นเอกสารแสดงการเป็น

นิติบุคคลด้วย 
(๓) สถานที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ 
(๔) รายละเอียดเกี่ยวกับโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการด าเนินการฆ่าสัตว์ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

๓.๓ ให้คณะกรรมการประจ าจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจ า
จังหวัด และให้ความเห็นเกี่ยวกับค าขอรับใบอนุญาต 

๓.๔ เมื่อก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ และติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการประกอบกิจการฆ่าสัตว์
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแจ้งให้คณะกรรมการประจ าจังหวัดตรวจสอบว่าเป็นไปตามแผน 
ที่เสนอไว้หรือไม่ 

๓.๕ ให้ผู้อนุญาตพิจารณาค าขอรับใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นจาก
คณะกรรมการประจ าจังหวัด 

๓.๖ ใบอนุญาตให้มีอายุ ๕ ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
๓.๗ ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ โรงฆ่าสัตว์ของตน 
๓.๘ การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ และเมื่อได้ยื่นค าขอแล้ว ให้ถือว่าผู้ยื่นค าขออยู่ใน

ฐานะผู้รับใบอนุญาต จนกว่าจะมีค าสั่งถึงที่สุดไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตหรือพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ (ในกรณีผู้รับใบอนุญาต
ไม่เห็นด้วยกับค าสั่งของผู้อนุญาต) 

๓.๙ การโอนใบอนุญาตให้บุคคลอ่ืน จะท าได้เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาตแล้ว 
๓.๑๐ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาตาย และทายาทมีความประสงค์จะประกอบกิจการฆ่าสัตว์

ต่อไป ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดกมีหนังสือแสดงความจ านงและแจ้งชื่อของทายาทที่จะประกอบกิจการแทนให้นายทะเบียน
ทราบภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ผู้รับใบอนุญาตตาย ถ้ามิได้แสดงความจ านงภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าใบอนุญาตสิ้นอายุ 

ในกรณีที่ทายาทไม่ประสงค์จะด าเนินการต่อ ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดกท าความสะอาดภายในโรงฆ่าสัตว์
และโรงพักสัตว์ ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชนหรือสิ่งแวดล้อมที่อยู่บริเวณใกล้เคียงให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันพ้นก าหนด ๙๐ วัน 

 

 



๓.๑๑ หากใบอนุญาตสูญหาย เสียหาย หรือถูกท าลาย ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อ 
นายทะเบียนภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ใบอนุญาตสูญหาย เสียหาย หรือถูกท าลาย 

๓.๑๒ ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่เห็นด้วยกับค าสั่งในการออกใบอนุญาต การต่ออายุ 
หรือการโอนใบอนุญาต ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่ง 

๓.๑๓ หากประสงค์จะเลิกประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ต้องมีหนังสือแจ้งให้นายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
ก่อนเลิกประกอบกิจการ และต้องท าความสะอาดภายในโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ให้อยู่ในสภาพที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ 
ต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชนหรือสิ่งแวดล้อมที่อยู่บริเวณใกล้เคียงให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนก าหนด 

๓.๑๔ ในกรณีทีใ่บอนุญาตสิ้นอายุหรือไม่ได้รับการต่ออายุใบอนุญาต ให้ผู้รับใบอนุญาตท าความสะอาดภายใน 
โรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ให้อยู่ในสภาพที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชนหรือสิ่งแวดล้อมที่อยู่
บริเวณใกล้เคียงให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุหรือนับแต่วันที่มีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

๔. การฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่าย 
๔.๑ ผู้ที่ประสงค์จะฆ่าสัตว์เพ่ือจ าหน่าย ให้แจ้งชนิดและจ านวนสัตว์ที่จะฆ่า วันและเวลาที่จะฆ่าสัตว์ และชื่อ

ของโรงฆ่าสัตว์ต่อพนักงานท้องถิ่น และเสียอากรการฆ่าสัตว์ตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง  และหากเป็นการฆ่าสัตว์ 
เพ่ือการส่งออก ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย 

๔.๒ ห้ามน าสัตว์ออกจากโรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานตรวจโรคสัตว์ 
๔.๓ เมื่อฆ่าสัตว์แล้ว ห้ามไม่ให้น าเนื้อสัตว์ออกจากโรงฆ่าสัตว์ก่อนที่พนักงานตรวจโรคสัตว์จะรับรองให้จ าหน่าย

เนื้อสัตว์นั้น  
๔.๔ ผู้ใดประสงค์จะจ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายโดยไม่ได้ถูกฆ่า ให้น าเนื้อสัตว์ที่ยังไม่ได้ช าแหละและตัดแต่งไปให้

พนักงานตรวจโรคสัตว์ตรวจ ซ่ึงต้องเสียค่าธรรมเนียมการรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
๔.๕ ห้ามจ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่ไมไ่ด้รับการรับรอง 
๔.๖ ห้ามฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่าย ยกเว้นในท้องที่ที่ไม่มีโรงฆ่าสัตว์ แต่ต้องได้รับอนุญาตจาก

ผู้ว่าราชการจังหวัด และต้องได้รับการตรวจโรคสัตว์จากเจ้าหน้าที่ก่อนการจ าหน่าย 
๔.๗ การช าระอากรการฆ่าสัตว์ การคืนเงินอากร และการช าระค่าธรรมเนียมการรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์  

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก าหนด 
๕. การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต หากผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบก าหนด ให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่มีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติให้ถูกต้องภายในเวลาอันสมควร หากไม่แก้ไขให้ผู้อนุญาต 
สั่งพักใบอนุญาตได้ครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน 

๖. บทก าหนดโทษ 
๖.๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการก ากับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ 

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทัง้จ าทั้งปรับ 
๖.๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงเกี่ยวกับการขนส่งสัตว์ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน 

หรือปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
๖.๓ ผู้ใดประกอบกิจการฆ่าสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับต่อใบอนุญาต ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน  

๓ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
๖.๔ หากผู้รับใบอนุญาตไม่แสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย ไม่ขอใบแทนในกรณีสูญหาย ไม่ส่งใบอนุญาตคืน 

(กรณีเลิกกิจการ) หรือไม่ต่อใบอนุญาตภายในก าหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท 
๖.๕ ผู้รับใบอนุญาตใดไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงเกี่ยวกับก าหนดวันและเวลาฆ่าสัตว์ หรือไม่แจ้งเลิกประกอบ

กิจการ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
๖.๖ ผู้รับใบอนุญาตหรือทายาทหรือผู้จัดการมรดกเลิกกิจการแล้ว ไม่ท าความสะอาดสถานที่ตามท่ีกฎหมาย

ก าหนด ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

 
 



๖.๗ ผู้ใดไม่แจ้งประเภทและจ านวนสัตว์ที่จะฆ่า หรือที่จะช าแหละเพ่ือจ าหน่าย ต้องระวางโทษ ดังนี้ 
(๑) โคหรือกระบือ ตัวละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท  
(๒) แพะ แกะ สุกร หรือนกกระจอกเทศ ตัวละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท  
(๓) ไก ่เป็ด ห่าน ตัวละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท  
(๔) สัตว์อ่ืน ตัวละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท  
ผู้ใดฆ่าสัตว์เกินจ านวนที่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษปรับเป็นรายตัวในอัตราข้างต้นด้วย 

๖.๘ ผู้ใดน าสัตว์ออกจากโรงฆ่า หรือน าสัตว์ออกก่อนการตรวจโรค หรือจ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่ไม่ได้มีการรับรอง 
หรือฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

๖.๙ ผู้ใดต่อสู้หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตรวจโรค ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

๖.๑๐ ผู้ใดไม่อ านวยความสะดวกแก่การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งในการ
แก้ไขความไม่ถูกต้อง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

๖.๑๑ ความผิดตามกฎหมายนี้ ถ้าเป็นโทษปรับสถานเดียว หรือโทษจ าคุกไม่เกิน ๑ ปี ให้อธิบดีหรือผู้ได้รับ
มอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบได้ 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีเนื้อหาเป็นการปรับปรุงระบบการควบคุมตรวจสอบคุณภาพการฆ่าสัตว์ การช าแหละและ 
ตัดแต่งเนื้อสัตว์ และการขนส่งเนื้อสัตว์ เพ่ือการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ให้ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับมาตรการสุขอนามัยและ 
ความปลอดภัยด้านอาหาร และยกระดับมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์และกระบวนการสุขอนามัยในการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเนื้อสัตว์
ภายในประเทศ ให้ทัดเทียมกับโรงฆ่าสัตว์เพ่ือการส่งออกซึ่งมีมาตรฐานสูงและเป็นไปตามหลัก เกณฑ์ระหว่างประเทศ 
หรือหลักเกณฑ์ที่ประเทศผู้น าเข้าก าหนด ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนผู้บริโภคได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพ ถูกสุขอนามัย และ  
มีความปลอดภัย เป็นการคุ้มครองประชาชนผู้บริโภคให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง 
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