
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม - วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ 

ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๒ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๑) 
 

ส านักงานฯ เร่งรัดการด าเนินการพิจารณา 
ร่างกฎหมาย และให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย
แก่หน่วยงาน เพ่ือให้การจัดท ากฎหมาย
แล้วเสร็จ และมีผลใช้บั งคับให้ทันต่อ
สถานการณ์ เพ่ือคุ้มครองสิทธิของประชาชน 

๒ การให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย

แก่หน่วยงานภาครัฐ จ านวน ๑๕ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษี

เพ่ือสนับสนุนการศึกษา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ กรมบังคบัคดี ขอให้ตีความในข้อกฎหมาย 
๒ องค์การอุตสาหกรรมห้องเย็น ขอหารือการเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการ กรณีการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินของ

องค์การอุตสาหกรรมห้องเย็นให้กระทรวงการคลังเพ่ือช าระหนี้ 
๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม 
และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบล

ทรงธรรม ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร พ.ศ. .... 
๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดฟลูออเรสเซนซ์

ขั้วคู่ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 
๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงว่าด้วยกิจการก าลังพลส ารอง พ.ศ. .... 
๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดงานที่มีลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและ

ความปลอดภัยของหญิงมีครรภ์หรือเด็กซึ่งมีอายุต่ ากว่าสิบห้าปี พ.ศ. .... 
๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงภายใต้พระราชบัญญัติที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวง

เพ่ือรองรับการรวมหน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ในภูมิภาค จ านวน ๔ ฉบับ 
๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างส านักงานต ารวจสหพันธ์ออสเตรเลียและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย 

๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติดแห่งราชอาณาจักรไทยและคณะกรรมการยาเสพติดแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ว่าด้วยความร่วมมือ 
ในการควบคุมยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์และการใช้ยาในทางที่ผิด 

๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีของการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ 
สมัยที่ ๒ 

๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการขอรับจัดสรรงบกลางส าหรับการช าระเงินทุนงวดแรกในการจัดตั้งธนาคาร
เพ่ือการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชียและการสงวนสิทธิไม่ยกเว้นภาษีจากคนชาติในส่วนของประเทศไทย 

๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคน
จากการบังคับให้หายสาบสูญ และร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย 
พ.ศ. .... 

 
 
 
 
 
 
 
 

    เอกสารแนบ ๒ 



ข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม - วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. แก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย 
๒. เพ่ิมเติมคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมเหตุแห่งการพ้นจากต าแหน่ง 
๓. ก าหนดให้มีคณะอนุกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจการฮัจย์  
๔. แก้ไขเพ่ิมเติมความรับผิดทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล โดยปรับปรุงใหม่ตามแนวทางของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๕. ให้โอนบรรดากิจการ อ านาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ และภาระผูกพัน ของกรมการศาสนา เฉพาะกองส่งเสริม

กิจการฮัจย์ และกองทุนส าหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ไปเป็นของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยไม่ตัดโอนอัตราก าลัง
ของกรมการศาสนาไปเป็นของกรมการปกครอง 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ในปัจจุบันมีผู้นับถือศาสนาอิสลามได้ให้ความสนใจเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์เป็นจ านวนมาก แต่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับ
กิจการฮัจย์ไม่สามารถเข้าถึงประชาชนในระดับพ้ืนที่ได้อย่างรวดเร็ว การแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ 
โดยก าหนดให้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจใกล้ชิดกับประชาชนในระดับพ้ืนที่มาท าหน้าที่ก ากับ 
ดูแลกิจการฮัจย์แทนกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จะท าให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกิจการฮัจย์ได้อย่างรวดเร็ว 
และการแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย โดยเพ่ิมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปเป็นกรรมการ
จะช่วยให้การท าหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
นอกจากนี้ ได้ก าหนดให้มีคณะอนุกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจการฮัจย์ ซึ่งประกอบด้วยผู้ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ 
ให้เป็นผู้ประกอบกิจการตามมาตรา ๕ ผู้ที่เคยเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ และบุคคลอ่ืนซึ่งมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการก าหนด 
เพ่ือท าหน้าที่เสนอแนะแนวทางและมาตรการเพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองและอ านวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ 
อันจะท าให้เกิดมาตรการต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองและอ านวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์เพิ่มมากข้ึน 

 

รายช่ือผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์ 
ชื่อสกุล   นายดิสทัต  โหตระกิตย์                         ต าแหน่ง   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๔๓๘ 
รายช่ือผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ 
ชื่อสกุล   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผน 
หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล์   kesineeksdk@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 


