
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน - วันพุธที่ ๓ ตลุาคม ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย

แล้วเสร็จ ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๑๕ 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 ๓๗ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. .... 
๓ ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๔ ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๕ ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง) 
๖ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๗ ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ า

ต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๘ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดม 

ศึกษาเอกชน พ.ศ. .... 
๙ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภท

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. .... 
๑๐ ร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วน 

ในท้องที่จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. .... 
๑๑ ร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วน 

ในท้องที่จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. .... 
๑๒ ร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วน 

ในท้องที่จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. .... 
๑๓ ร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วน 

ในท้องที่จังหวัดลพบุรี พ.ศ. .... 
๑๔ ร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วน 

ในท้องที่จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. .... 
๑๕ ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทรัพย์สินอ่ืนเป็นหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 
๑ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอทราบความหมายท้ายบันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (เรื่องเสร็จที่ ๖๖๕/

๒๕๕๙) 
๒ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หารือการขนย้ายแร่หินอุตสาหกรรมในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ 
๓ กระทรวงยุติธรรม หารือปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ กรณีน าเงินกองทุนยุติธรรม 

มาช่วยเหลือประชาชนผู้ยื่นค าขอส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนการฟ้องคดี หรือถูกฟ้องคดี 
๔ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ขอความเห็นร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัลระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งสาธารณรัฐรวันดา 

๕ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ขอหารือกรณีการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา หารือการตรวจสอบโครงการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
และปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขงา 

๗ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอหารือเกี่ยวกับการได้รับเงินค่ารับรองเหมาจ่ายเป็นรายเดือนของกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติผู้ซึ่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิ 
มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หารือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินของส่วนราชการ 

๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติการวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พ.ศ. .... 
๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และการสมัครเข้าเป็นภาคีสนธิ 

สัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO Copyright Treaty) 
๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติสมาคม

การค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 
๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... 
๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(เพ่ือยกเลิกมาตรา ๑๔ และมาตรา ๔๑) 
๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติจัดเก็บเงินสมทบเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ

หน่วยบริการภาครัฐในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... 
๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 
๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พ้ืนเมือง พ.ศ. .... 
๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม 

พ.ศ. .... 
๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้า 

ที่ต้องห้ามส่งออกและน าผ่านไปยังสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย และก าหนดให้ถ่านไม้ที่ส่งมาจากหรือมีแหล่งก าเนิดจาก
สหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียเป็นสินค้าที่ต้องห้ามน าเข้าและน าผ่านมาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... 

๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้ Mr. SYED SAMI ULLAH 
MOOSVI สัญชาติอินเดีย เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นกรณีพิเศษ 

 
 

     เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 
๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร

ส าหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - ฮ่องกง 
๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างยุทธศาสตร์กรุงโตเกียว ค.ศ. ๒๐๑๘ เพ่ือความร่วมมือลุ่มน้ าโขงกับญี่ปุ่น 
๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างแถลงการณ์ร่วม (Joint Communique) ว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนระหว่าง

รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและ UNIDO 
๒๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีในการมีความร่วมมือระดับภูมิภาคเพ่ือใช้ประโยชน์จาก

อวกาศเพ่ือการพัฒนาแบบยั่งยืน และแผนปฏิบัติการว่าด้วยการใช้ประโยชน์จากอวกาศเพ่ือการพัฒนาแบบยั่งยืนในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก (Asia - Pacific Plan of Action on Space Applications for Sustainable Development) ค.ศ. ๒๐๑๘ - ๒๐๓๐ 

๒๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่าง Large Grant Agreement (LGA) ส าหรับโครงการ Measurable Action for 
Haze-Free Sustainable Land Management in Southeast Asia (MAHFSA) 

๒๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบในการจัดท าร่างความตกลงทางเทคนิคระหว่างกองทัพเรือกับกองทัพเรือ
สาธารณรัฐอินเดียส าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรือพาณิชย์ที่ประกอบอาชีพโดยสุจริต 

๒๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อเอกสารผลลัพธ์การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและ
ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ ๒๕ 

๒๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อเอกสารที่จะมีการลงนามในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตร 
และป่าไม้ ครั้งที่ ๔๐ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 

๓๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติลงนามเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะท างานสาขาความร่วมมือ
เศรษฐกิจข้ามพรมแดนภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ครั้งที่ ๒ 

๓๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติให้ความช่วยเหลือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการ
ซ่อมแซมบูรณะความเสียหายสะพานมิตรภาพ ๓ (นครปฐม - ค าม่วน) และสะพานมิตรภาพ ๔ (เชียงของ - ห้วยทราย) 

๓๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอขยายระยะเวลาการช าระหนี้เงินกู้กองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย เพ่ือช่วยเหลือ
ชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิตปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ 

๓๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการจัดรถประจ าต าแหน่งให้แก่ศึกษาธิการภาค และรองศึกษาธิการภาค 
๓๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกส าเนา

เอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) 
๓๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

อย่างยั่งยืน (ลูกหนี้ ธ.ก.ส.) 
๓๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานผลค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขด าที่ อ.๙๙๔/๒๕๕๖  

คดีหมายเลขแดงที่ อ.๙๓๒/๒๕๖๑ และคดีหมายเลขด าที่ อ.๙๙๕/๒๕๕๖ คดีหมายเลขแดงที่ อ.๙๓๓/๒๕๖๑ (กรณีทางที่มี 
ลักษณะแข่งขัน) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน - วันพุธที่ ๓ ตลุาคม ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. ให้มีคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการจัดการอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวน
รุกขชาต ิ

๒. ให้มีการจัดท าแผนการบริหารจัดการพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแต่ละแห่ง (Management Plan) พร้อมแผนที่แสดงรายละเอียดและ
แนวเขตการจัดการพ้ืนที่ เพ่ือใช้เป็นกรอบก าหนดแนวทางในการคุ้มครอง บ ารุง ดูแลรักษา และการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาตินั้น 

๓. ก าหนดระเบียบปฏิบัติในการประกาศเขตวนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ 
๔. ก าหนดระเบียบและวิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม และเงินค่าบริการ หรือเงินค่าตอบแทนการใช้อุทยานแห่งชาติ   
๕. ปรับปรุงหน้าที่และอ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
๖. ก าหนดโทษทางแพ่งส าหรับผู้กระท าความผิดตามกฎหมาย ตั้งแต่จ าคุก ๔ - ๒๐ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๔๐๐,๐๐๐ - ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

หรือทั้งจ าทั้งปรับตามฐานความผิด และเพ่ิมบทก าหนดโทษให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบกรณีความผิดที่มีโทษ
ปรับสถานเดียว หรือมีโทษปรับ หรือโทษจ าคุกไม่เกิน ๑ ปี  

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ร่างพระราชบัญญัตินี้เป็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะหลักการ
และแนวทางในการบริหารจัดการพ้ืนที่และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ ภายในอุทยาน
แห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ โดยใช้กลไกของนโยบายการจัดการอุทยานแห่งชาติที่คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบ 
(Park Policy) และแผนการบริหารจัดการพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ให้ความเห็นชอบ (Management 
Plan) เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเพ่ือให้ประชาชนเข้าใช้ประโยชน์ในลักษณะที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือท าลายระบบนิเวศภายในพ้ืนที่
ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม หรือเพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา หรือแหล่งนันทนาการของประชาชน ควบคู่ไปกับการสงวน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ
บ ารุงรักษาไว้ซึ่งพ้ืนที่อันสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างสมดุลและยั่งยืน 

 

รายช่ือผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์  
ชื่อสกุล   นายดิสทัต  โหตระกิตย์                         ต าแหน่ง   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๖๒๙ 
รายช่ือผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ 
ชื่อสกุล   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผน 
หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล์   kesineeksdk@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน - วันพุธที่ ๓ ตลุาคม ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. ให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือที่ดินในการครอบครอง สามารถน าไม้ทุกชนิดที่ขึ้นอยู่ในที่ดินของตนไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ถือ
เป็นไม้หวงห้าม 

๒. ยกเว้นค่าภาคหลวงส าหรับการท าไม้ในที่ดินที่มีโฉนดหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ 
๓. ก าหนดให้มีการรับรองไม้เพ่ือใช้เป็นหลักฐานยืนยันแหล่งที่มาว่า เป็นไม้ที่ขึ้นหรือปลูกในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง 
๔. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรองไม้ที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นไม้ที่ผู้ได้รับอนุญาตตั้งโรงค้าไม้หรือโรงงานแปรรูป

ไมม้ีไว้ในครอบครองในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตของตนได้ 
๕. ก าหนดบทเฉพาะกาลเพ่ือรองรับไม้สัก ไม้ยาง ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อีเม่ง ไม้พะยุงแกลบ ไม้กระพ้ี ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง ไม้ชิก  

ไม้กระซิก ไม้กระซิบ ไม้พะยูง ไม้หมากพลูตั๊กแตน ไม้กระพ้ีเขาควาย ไม้เก็ดด า ไม้อีเฒ่า และไม้เก็ดเขาควาย ที่ขึ้นในป่า ให้เป็นไม้ 
หวงห้าม 

 
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ได้ก าหนดให้ไม้ทุกชนิดที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวล
กฎหมายที่ดิน รวมทั้งไม้ที่ขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ท าประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ไม่เป็นไม้หวงห้าม เพ่ือให้การท าไม้จึงไม่ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่และไม่ต้องเสียค่าภาคหลวง 
ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ซึ่งเป็นการลดภาระและเป็นผลดีต่อการส่งเสริมให้ประชาชนปลูกไม้เศรษฐกิจเพ่ือใช้สอยและเพ่ือการค้าในที่ดิน
ดังกล่าว  นอกจากนี้ การก าหนดให้มีการแจ้งเพ่ือขอออกหนังสือรับรองไม้ นอกจากจะเป็นประโยชน์ในการจ าแนกแหล่งที่มาของไม้ว่าเป็นไม้
ที่มาจากที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ท าประโยชน์ตามที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้วยังสามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงความชอบของแหล่งที่มาของไม้ซึ่งจะช่วยอ านวยความสะดวก
ในการเคลื่อนย้ายไม้หรือเมื่อมีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่รัฐ โดยกรณีนี้จะไม่ก่อเกิดภาระแก่ประชาชนจนเกินสมควร เนื่องจากก าหนดให้การ
แจ้งเพ่ือขอใบรับรองไม้เป็นภาคสมัครใจและไม่มีการก าหนดโทษในกรณีที่ไม่มีการแจ้ง  ส าหรับกรณีของผู้ซึ่งประสงค์จะค้า หรือส่งไม้ 
ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร ได้ก าหนดให้สามารถขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรองได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
การส่งเสริมอุตสาหกรรมไม้และการบริหารจัดการด้านการป่าไม้ให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจให้กับประเทศ
อย่างยั่งยืนต่อไป 

 

รายช่ือผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์  
ชื่อสกุล   นายดิสทัต  โหตระกิตย์                         ต าแหน่ง   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๖๒๙ 
รายช่ือผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ 
ชื่อสกุล   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผน 
หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล์   kesineeksdk@gmail.com 
 
 
 
 
 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน - วันพุธที่ ๓ ตลุาคม ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. ก าหนดหน้าที่และอ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งที่มาและการพ้นจากต าแหน่งของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการโดยต าแหน่ง 

๒. ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีหน้าที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการรวมตัวกันของผู้บริโภคในการรักษา
สิทธิของผู้บริโภค ตามแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค 

๓. ให้มีกระบวนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านความปลอดภัย โดยก าหนดแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบธุรกิจขาย เช่น การโฆษณา  
การผลิต การสั่งผลิตหรือน าเข้าสินค้า การแจ้งเตือนอันตรายจากสินค้า รวมทั้งการเรียกคืนสินค้า และการเยียวยาผู้บริโภค เป็นต้น 

 
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งมีผลท าให้การด าเนินงานด้านความปลอดภัยของสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจ 
ใช้ความระมัดระวังในการจัดหาสินค้ามาเพ่ือจ าหน่ายให้หรือให้บริการแก่ผู้บริโภค โดยสินค้าหรือบริการนั้นจะต้องเป็นสินค้าหรือบริการ
ที่ปลอดภัย ก าหนดกระบวนการด าเนินการเพ่ือปัดป้องหรือท าให้อันตรายของสินค้าหรือบริการหมดสิ้นไป ทั้งในส่วนหน้าที่ของผู้ประกอบ
ธุรกิจและส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และก าหนดให้ค่าปรับที่ได้รับจากการเปรียบเทียบของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายตกเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายรับส าหรับใช้
พัฒนาท้องถิ่นนั้น อันจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อประชาชน 

 

รายช่ือผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์  
ชื่อสกุล   นายดิสทัต  โหตระกิตย์                         ต าแหน่ง   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๖๒๙ 
รายช่ือผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ 
ชื่อสกุล   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผน 
หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล์   kesineeksdk@gmail.com 
 
 
 


