
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม - วันพุธที่ ๓๑ 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 ๓๔ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของส านักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจ าประเทศไทย พ.ศ. .... 
๓ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  (มาตรการภาษีเพ่ือการจัดตั้งส านักงานเศรษฐกิจ

และการค้าทีจ่ัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามท่ีได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามข้อผูกพันที่ได้ท าข้ึน) 
๔ ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๕ ร่างพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๖ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือการจัด 

ตั้งส านักงานเศรษฐกิจและการค้าที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามข้อผูกพันที่ได้ท าขึ้น) 
๗ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนด ให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลม : ข้อก าหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน 

การยึดเกาะถนนบนพ้ืนเปียก และความต้านทานการหมุน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 
๘ ร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่

จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. .... 
๙ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. .... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 
๑ กระทรวงสาธารณสุข ขอหารือข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติการต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลให้แก่

บริษัท บุริมนาถ จ ากัด สามารถกระท าได้หรือไม่ เนื่องจากบริษัท บุริมนาถ จ ากัด ไม่มีทรัพย์สินที่ต้องน ามาใช้ในการจัดบริการ
ให้แก่ประชาชนได ้

๒ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ขอทราบความคิดเห็นการเจรจาจัดท าวินัยเพ่ือก ากับดูแลการใช้กฎระเบียบภายในประเทศ 
๓ กระทรวงวัฒนธรรม หารือการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
๔ ส านักงานประกันสังคม หารือการจัดสรรเงินกองทุนเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส านักงานตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติ

ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๕ ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ หารือการก าหนดหลักเกณฑ์ กรณีใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน 

ของเจ้าหน้าที ่
๖ ส านักงานอัยการสูงสุด ขอหารือการปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด

ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๗ กระทรวงการต่างประเทศ ขอความเห็นการประชุมคณะท างาน ๓ ว่าด้วยการปฏิรูปกลไกการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับ

เอกชน สมัยที่ ๓๖ ของ UNCITRAL 
๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... 
๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

พ.ศ. .... 
๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน พ.ศ. .... 
๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกัน

วินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กลุ่มที่ ๒ บทบัญญัติเกี่ยวกับการเสริมสร้างเสถียรภาพและความม่ันคงของบริษัท 
๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติการประปานครหลวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดจ านวน เขตอ านาจ และวันเปิดท าการของศาลแขวง  

ในจังหวัดเชียงราย พ.ศ. .... (ก าหนดวันเปิดท าการศาลแขวงเชียงราย วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒) 
๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิด

ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ) 
๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอ านาจศาลแขวงธนบุรี กับก าหนดเขตอ านาจ

และวันเปิดท าการของศาลแขวงบางบอน ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... (ก าหนดวันเปิดท าการศาลแขวงบางบอน วันที่ ๑ 
เมษายน ๒๕๖๒) 

๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของ
ก าไรที่ได้รับจากการลงทุนตามโครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียน (ASEAN Collective Investment Scheme : ASEAN CIS)) 

๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนฉลุง จังหวัดสตูล พ.ศ. .... 
๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล

กฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยการมอบอ านาจของผู้ด ารงต าแหน่งในส านักงาน

ปลัดกระทรวงศกึษาธิการให้แก่บุคคลอื่น พ.ศ. .... 
๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่

ต าบลปรุใหญ่ ต าบลหนองกระทุ่ม ต าบลในเมือง ต าบลหมื่นไวย และต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา เป็นกรณีท่ีมีความจ าเป็นโดยเร่งด่วน 

 
 

     เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 
๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารศูนย์บริการ

ทางการแพทย์หริภุญไชย จังหวัดล าพูน 
๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๓ โครงการศูนย์ซ่อมบ ารุง

อากาศยานอู่ตะเภา โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะท่ี ๓ และโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและ 
เมืองการบินภาคตะวันออก 

๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของรัฐวิสาหกิจ 
๒๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการจัดท าและลงนามร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทย กับสภาวิจัยแห่งชาติแคนาดา 
๒๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ ๒/

๒๕๖๑ และครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 
๒๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการรับรองเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทร

อินเดีย ครั้งที่ ๑๘ 
๒๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
๒๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานผลการด าเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 

มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) 
๓๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอเข้าใช้ประโยชน์พ้ืนที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าชายเลนหนองจิก ท้องที่ต าบล

ตุยง อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 
๓๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นข้อเสนอแนะของคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากรเกี่ยวกับการแก้ไขอนุสัญญา

ระหว่างประเทศว่าด้วยระบบฮาร์โมไนซ์เพ่ือการจ าแนกประเภทและการก าหนดรหัสสินค้า (Recommendation of the Customs 
Co-operation Council concerning the Amendment of the International Convention on the Harmonized Commodity 
Description and Coding System) 

๓๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการด าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับ
สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน 

๓๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการให้ความเห็นชอบ รับรอง และลงนามในการประชุม
รัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ ๑๐ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 

๓๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อเอกสารยกระดับกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-จีน ที่จะมีการลงนาม
ในระหว่างการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคญัของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม - วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. แต่งตั้งผู้ตรวจสอบการท าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (IB) หรือผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (LAB) และการประกาศยอมรับ
มาตรฐานหรือการตรวจสอบที่ก าหนดขึ้นหรือด าเนินการโดยหน่วยงานอื่น (Mutual Recognition Agreement) 

๒. แก้ไขหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และก าหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการวิชาการ 
๓. ควบคุมและตรวจสอบการท าและการน าเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดังนี้ 

๓.๑ การก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ให้ออกเป็นกฎกระทรวงเพ่ือลดขั้นตอนและระยะเวลา
ในการจัดท ามาตรฐาน 

๓.๒ ก าหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีการแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
๓.๓ ก าหนดวิธีการและเงื่อนไขการน าเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
๓.๔ ก าหนดหลักเกณฑ์การก ากับดูแลการประกอบกิจการ เช่น การรับโอนใบอนุญาต การต่ออายุ หรือพักใช้ใบอนุญาต และ

การด าเนินการต่อผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เจ้าหน้าที่ยึดหรืออายัดไว้ เป็นต้น 
๔. แก้ไขบทก าหนดโทษโดยเพิ่มอัตราส่วนในการลงโทษให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป 

 
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ร่างพระราชบัญญัตินี้เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น โดยลดขั้นตอนและกระบวนการในการจัดท ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้มีความกระชับและรวดเร็วยิ่งขึ้น ปรับปรุงหลักเกณฑ์ 
ในการก ากับดูแลการท าและการน าเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับสภาพการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน เพ่ิมเติม
บทบัญญัติเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการและทายาทให้สามารถด าเนินกิจการได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติม 
บทก าหนดโทษและการเปรียบเทียบคดีให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติต่าง ๆ ดังกล่าว
จะส่งผลให้การก ากับดูแลการท าและการน าเข้าผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถควบคุมและป้องกันสินค้าที่ไม่ได้
มาตรฐานเข้าสู่ประเทศได้อย่างทันท่วงที อันจะเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและเศรษฐกิจของประเทศได้ในระยะยาว 

 

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 
 
 
 
 
 


