
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม - วันพุธที่ ๓๐ มนีาคม ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ 

ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๑๒ 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 ๒๐ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๓ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษี

เพ่ือสนับสนุนการจัดท าบัญชีของ SMEs) 
๔ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การปรับปรุง

การจัดเก็บภาษีจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์) 
๕ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการก าหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... (การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์) 
๖ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การปรับปรุงการจัด 

เก็บภาษีจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์) 
๗ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้มีอ านาจออกบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติบัตร

ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๘ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี และต าบลบางปู 

อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. .... 
๙ ร่างกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 

และการขอและการออกใบแทนใบอนุญาตให้ศึกษาวิจัยหรือส่งออกสมุนไพรควบคุมหรือจ าหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพร 
ควบคุมเพ่ือการค้า พ.ศ. .... 

๑๐ ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. .... 
๑๑ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหาดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัย พ.ศ. .... 
๑๒ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย พ.ศ. .... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับท่ี เรื่อง 

๑ การกีฬาแห่งประเทศไทย ขอหารือตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอหารือข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓ องค์การจัดการน้ าเสีย ขอหารือการออกข้อบังคับ 
๔ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ขอหารือประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับการลดทุนของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
๕ กระทรวงพาณิชย์ ขอหารือเรื่องสถานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) 
๖ นายวิสุทธิ์ สหะชาติมานพ โปรดช่วยชาติในการตีความ เรื่อง หน่วยงานหรือกิจการของรัฐในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ต่าง ๆ  

ที่เป็นของรัฐ  
๗ กรมปศุสัตว์ ขอหารือภารกิจและอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาล สภากาชาดไทย พ.ศ. .... 
๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... 

๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทาน เป็นทางน้ าชลประทานที่จะ
เรียกเก็บค่าชลประทาน จ านวน ๑๖ ฉบับ 

๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงว่าด้วยคณะกรรมการประจ าจังหวัดและเงื่อนไขการขอจด
ทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดพะเยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖) 

๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
ในท้องที่ต าบลเวียง อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เป็นกรณีที่มีความจ าเป็นโดยเร่งด่วน 

๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นมาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ 
(ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง 
ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร) 

๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. 
(พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร) 

๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉยีงใต้เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติตามสนธิสัญญาว่าด้วยการค้าอาวุธ ระหว่างวันที่  ๔ - ๕ เมษายน ๒๕๕๙ 

๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นผลการประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญา CITES ครั้งที่ ๖๖ (SC๖๖) 
และแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการให้สัตยาบันต่อพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 
๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการจัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างรัฐบาล

แห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักร 
๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการด าเนินการตามมาตรการทบทวนบทบาทภารกิจของส่วนราชการ : การถ่ายโอน

ภารกจิภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 

    เอกสารแนบ ๒ 



ข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม - วันพุธที่ ๓๐ มนีาคม ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. ผู้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใด เหนือน้ า ในน้ า หรือใต้น้ า ของแม่น้ า ล าคลอง บึง อ่างเก็บน้ า และทะเลสาบ  
ที่ใช้สัญจร หรือทะเลภายในน่านน้ าไทย ต้องเสียค่าตอบแทนเป็นรายปี ตามวิธีการและอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งต้อง 
ไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ ๕๐ บาท ถ้าเป็นการปลูกสร้างเพ่ือใช้ในการประกอบธุรกิจให้เสียเป็น ๒ เท่าของอัตราดังกล่าว 

๒. ผู้ใดปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใด (ตามข้อ ๑) ไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับ 
ตามพ้ืนที่ของอาคารหรือสิ่งอ่ืนใด ในอัตราไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ ๑,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และ
ต้องระวางโทษปรับรายวันตามอัตราดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษาจนถึงวันที่รื้อถอนหรือแก้ไขแล้วเสร็จ 

๓. ก าหนดอ านาจหน้าที่ของเจ้าท่า ดังนี้ 
๓.๑ กรณีมีการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต ให้เจ้าท่ามีค าสั่ง

เป็นหนังสือแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองรื้อถอนหรือแก้ไขอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดนั้น ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
๓.๒ เมื่อพ้นระยะเวลาตามก าหนดแล้ว เจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าท่า ให้เจ้าท่ามีอ านาจ 

รื้อถอนอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดได้ทันที และห้ามผู้ใดใช้อาคารหรือสิ่งอ่ืนใดนั้น โดยเจ้าของหรื อผู้ครอบครองต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการทั้งหมด และให้อ านาจเจ้าท่าเข้าไปในสถานที่ของเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่อยู่ต่อเนื่องกับอาคารหรือ  
สิ่งอื่นใดที่ต้องรื้อถอนได้  

๓.๓ ในกรณีไม่ปรากฏตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครอง เมื่อเจ้าท่าได้ด าเนินการรื้อถอนหรือแก้ไขอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดนั้นแล้ว  
ให้เจ้าท่ามีอ านาจยึดและเก็บรักษาไว้ หรือขายและถือเงินไว้แทนได้ เมื่อหักค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน แก้ไข และขายแล้ว  เหลือเท่าใด
ให้ตกเป็นรายได้ของแผ่นดิน    

๓.๔ หากเจ้าท่าปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดจะเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าท่า 
ไม่ได้ ในกรณีการรื้อถอนพ้นวิสัยหรือเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร เจ้าท่าจะไม่ท าการรื้อถอนก็ได้ และให้อาคารหรือสิ่งอ่ืนใดที่ล่วงล้ า 
ที่อยู่บนสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตกเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน ตั้งแต่วันที่พ้นก าหนดระยะเวลาที่เจ้าท่าก าหนดให้เจ้าของหรือ 
ผู้ครอบครองต้องรื้อถอน 

๔. เมื่อได้รับแจ้งว่ามีอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดที่ปลูกสร้างล่วงล้ าโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้เจ้าท่าเร่งรัดด าเนินการภายใน ๓๐ วัน 
๕. ให้เจ้าท่าและเจ้าพนักงานตรวจเรือมีอ านาจตรวจและออกใบส าคัญต่อไปนี้ 

(๑) ใบส าคัญรับรองการตรวจเรือเพ่ืออนุญาตให้ใช้เรือ 
(๒) ใบส าคัญแสดงการตรวจเรือเพ่ือจดทะเบียนเรือไทย 
(๓) ใบส าคัญรับรองเกี่ยวกับความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล 
(๔) ใบส าคัญรับรองแนวน้ าบรรทุก 
(๕) ใบส าคัญรับรองการตรวจเรือในเรื่องอ่ืนใดที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนดเพ่ือให้สอดคล้อง  

กับความตกลงระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นภาคีหรือมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตาม 
(๖) ใบส าคัญการตรวจเรือในเรื่องอ่ืนใดที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือประสงค์จะให้ตรวจและออกใบส าคัญการตรวจให้ 

๖. ให้เจ้าท่ามีอ านาจออกหนังสือส าคัญประจ าตัวคนประจ าเรือได้ตามที่ได้รับการร้องขอ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ แบบ  
และอัตราค่าธรรมเนียมที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งหนังสือประจ าตัวคนเรือจะเป็นการบันทึกประวัติของคนประจ าเรือแต่ละคน  
เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลบุคคลที่ท าการในเรือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

การแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย เป็นการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
ในสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว จะท าให้ประชาชนได้รับประโยชน์ ดังนี้ 

๑. เป็นการป้องปรามการก่อสร้างที่บุกรุกล่วงล้ าล าน้ าโดยไม่ได้รับอนุญาต 
๒. มีการก าหนดอัตราโทษแก่ผู้ฝ่าฝืนให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
๓. ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน เป็นการลดการใช้ดุลพินิจ 
๔. เพ่ิมประสิทธิภาพของคนท างานประจ าเรือ และเป็นการป้องกันและยับยั้งการท าประมงผิดกฎหมาย 
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