
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ - วันพุธที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย

แล้วเสรจ็ ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๘ 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 ๑๑ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๓ ร่างพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๔ ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพ่ือส่งเสริมการผลิตอากาศยานและส่วนประกอบส าคัญของ

อากาศยาน รวมถึงการซ่อมบ ารุงอากาศยาน) 
๕ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพ่ือสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่นสายถนนพุทธมณฑล

สาย ๑ พ.ศ. .... 
๖ ร่างพระราชกฤษฎีกาให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยด าเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพังงา 

และจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. .... 
๗ ร่างพระราชกฤษฎีกาให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยด าเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. .... 
๘ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตราด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... . (แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง

รวมจังหวัดตราด พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชือ่ค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 
๑ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน (ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยผลงานวิจัย

ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ....) 
๒ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน [ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย

จากรถ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....] 
๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. .... 
๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดจ านวนการจ้างงานหรือรายได้ของวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม พ.ศ. .... 
๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคบัการหรือส่วนราชการอย่างอ่ืน

ในส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติเพ่ิมวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการแฟลตพักแพทย์ 

๒๐ ยูนิต ๖ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๖ ชั้น พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ ๒,๓๖๖ ตารางเมตร (โครงการสร้างต้านแผ่นดินไหว) 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ ต าบลเวียงสระ อ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง 

๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการและเพ่ิมวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามป ี
งบประมาณรายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ๔ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ ๕,๖๔๐ ตารางเมตร 
โรงพยาบาลด่านช้าง ต าบลด่านช้าง อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ หลัง 

๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติด าเนินโครงการคลองระบายน้ าหลากบางบาล - บางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา 

๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่  ๑ บี เพ่ือท าเหมืองแร่ของห้าง

หุ้นส่วนจ ากัด วังศิลา ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 
๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นมติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๒ 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ - วันพุธที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. ห้ามทิ้งซากผลิตภัณฑเ์ครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในที่สาธารณะ ที่รกร้างว่างเปล่า หรือทิ้งปนกับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  
๒. ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนของซากผลิตภัณฑ์ ยกเว้นการถอดและประกอบกลับเข้าตามเดิม การซ่อมแซม หรือเพ่ือการศึกษา ทดลอง 

และวิจัย 
๓. ให้ผู้ผลิตมีหน้าที่รับคืน จัดเก็บ และรวบรวมซากผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันไม่ว่าจะเป็นของผู้ผลิตรายใด รวมถึงซากของผลิตภัณฑ์ 

ที่มกีารน าเข้าจากต่างประเทศ หรือที่ไม่มียี่ห้อหรือเครื่องหมายการค้าใด ๆ โดยให้ต้ังศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์ 
๔. การตั้งศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์ให้ขึ้นทะเบียนกับกรมควบคุมมลพิษ โดยอาจจัดตั้งเองหรือร่วมกับผู้ผลิตรายอ่ืนก็ได้ ผู้ผลิต

อาจให้ผู้จัดจ าหน่ายหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับคืนซากผลิตภัณฑ์แทนก็ไดโ้ดยด าเนินการตามข้อตกลง 
๕. ให้ผู้จัดตั้งศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์ท ารายงานชนิดและปริมาณซากผลิตภัณฑ์ที่น าส่งโรงงานในแต่ละปีเสนอต่อกรมควบคุม

มลพิษ 
๖. ให้กรมควบคุมมลพิษจัดท าและเผยแพร่ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดการซากผลิตภัณฑ์เพ่ือให้ประชาชน ผู้ประกอบการ 

หรือผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ 
๗. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจเข้าไปในศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์หรือยานพาหนะที่ใช้ขนส่งซากผลิตภัณฑ์ เพ่ือตรวจสอบ 

การด าเนินการได ้
๘. ก าหนดโทษทางอาญาในการท าความผิดของผู้ทิ้งซากผลิตภัณฑ์ในที่ห้ามทิ้ง ผู้รับคืน จัดเก็บ และรวบรวมซากผลิตภัณฑ์ 

โดยไมข่ึ้นทะเบียน และผู้จัดตั้งศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปฏิบัติตาม รวมทั้งผู้ฝ่าฝืน พ.ร.บ.นี้ 
 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีมาตรการการจัดเก็บ รวบรวม และก าจัดซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อย่างเป็นระบบ ท าให้ประชาชนทิ้งซากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวปนอยู่กับสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย หรือขายให้กับผู้รับซื้อของเก่าทั่วไป การจัดการ
ซากผลิตภัณฑ์อย่างผิดวิธีท าให้มีการถอดแยกชิ้นส่วนและเกิดการรั่วไหลของสารพิษต่าง ๆ ออกไปยังสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นอันตรายในระยะสั้น
และสะสมตกค้างในระยะยาว  ดังนั้น หากมีกลไกในการควบคุมการจัดการซากผลิตภัณฑ์ให้เป็นระบบและถูกต้องตามหลักวิชาการ จะป้องกัน
มิให้เกิดการรั่วไหลของโลหะหนักและสารพิษไปสู่สิ่งแวดล้อมซึ่งจะเป็นการรักษาสุขภาพของประชาชน อีกทั้งการคัดแยกชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์
อย่างถูกต้องจะท าให้สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัดได้อย่างคุ้มค่าตามหลักเศรษฐศาสตร์อีกด้วย  นอกจากนี้ 
ยังจะส่งผลเป็นการกระตุ้นให้เกิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและง่ายต่อการจัดการต่อไป 

 

รายชื่อผู้ที่สามารถให้ขอ้มูล/สัมภาษณ์  
ชื่อสกุล   นางสาวจารุวรรณ  เฮงตระกูล                 ต าแหน่ง  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา                                                                           
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศพัท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๕๒๙ 
รายช่ือผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ 
ชื่อสกลุ   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผน 
หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล์   kesineeksdk@gmail.com 
 

 
 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ - วันพุธที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ให้แก่รถ
ของส านักงานเศรษฐกิจและการค้าของต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ 
และรถของเจ้าหน้าที่ส านักงานดังกล่าว 

 
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

การยกเว้นค่าธรรมเนียมส าหรับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ให้แก่รถของส านักงานเศรษฐกิจและการค้าของต่างประเทศ 
ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ และรถของเจ้าหน้าที่ส านักงานดังกล่า ว เพ่ือให้
ประเทศไทยสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ อันจะส่งผลดีต่อประเทศไทยในการลงทุนระหว่างประเทศต่อไป 

 

รายชื่อผู้ที่สามารถให้ขอ้มูล/สัมภาษณ์  
ชื่อสกุล   นางสาวจารุวรรณ  เฮงตระกูล                 ต าแหน่ง  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา                                                                           
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศพัท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๕๒๙ 
รายช่ือผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ 
ชื่อสกลุ   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผน 
หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล์   kesineeksdk@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 


