
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน - วันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย

แล้วเสร็จ ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๒๓ 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 ๓๐ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชบัญญัติส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... 
๓ ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. .... 
๔ ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๕ ร่างพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๖ ร่างพระราชบัญญัติเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. .... 
๗ ร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภค พ.ศ. .... 
๘ ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๙ ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๑๐ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๑ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๒ ร่างพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๓ ร่างพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๔ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๕ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลทับใต้ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

พ.ศ. .... 
๑๖ ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า (องค์การมหาชน) พ.ศ. .... 
๑๗ ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แบบที่ ๑) และร่างพระราช

กฤษฎีกายุบเลิกส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. .... (แบบที่ ๒) 
๑๘ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. .... 
๑๙ ร่างกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ พ.ศ. .... 
๒๐ ร่างประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่ มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส 

ยกเว้นอ าเภอสุไหงโก-ลก และอ าเภอสุคิริน จังหวัดยะลา ยกเว้นอ าเภอเบตง และจังหวัดปัตตานี ยกเว้นอ าเภอแม่ลาน 
๒๑ ร่างประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีก าหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงยังคงมีผลใช้

บังคับ 
๒๒ ร่างประกาศ เรื่อง การให้ประกาศและค าสั่งที่นายกรัฐมนตรีก าหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง

ยังคงมีผลใช้บังคับ 
๒๓ ร่างประกาศ เรื่อง ยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตพ้ืนที่อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชือ่ค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 
๑ กรมทางหลวงชนบท ขอหารือปัญหาข้อกฎหมาย 
๒ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอหารือการพิจารณาอนุญาตตั้งครรภ์แทนกรณีภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายเสียชีวิตก่อนการยื่น

ขออนุญาตด าเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทน 
๓ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ขอความเห็นร่างความตกลงการค้าบริการอาเซียน (ASEAN Trade in Services Agreement) 
๔ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอความอนุเคราะห์พิจารณาร่างบันทึกความตกลงโครงการ 

NDC Support Project : Delivering Sustainability through Climate Finance Actions in Thailand 
๕ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอหารือการเพิกถอนทะเบียนและใบอนุญาตแห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. .... 
๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองทรัพย์สินตกค้างที่อยู่ในความครอบครอง 

ของหน่วยงานของรัฐและเอกชน พ.ศ. .... 
๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติข้อมูลความมั่นคงของรัฐและความลับของทางราชการ 

พ.ศ. .... 
๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การเทียบต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า

อธิบดี พ.ศ. .... 
๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... 
๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการก่อการร้าย พ.ศ. .... 
๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทางการแพทย์ พ.ศ. .... 
๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น

รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการบริจาคอสังหาริมทรัพย์ให้แก่มูลนิธิโดยไม่มีค่าตอบแทน) 

๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป 
พ.ศ. .... 

๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับประกันความเสี่ยง
ทางการเมือง พ.ศ. .... 

๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
รวม ๓ ฉบับ 

๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดให้บริเวณหมู่เกาะมัน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
เป็นเขตพ้ืนที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. .... 

๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ) 

๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของ
ภาครัฐ พ.ศ. .... 

๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างแถลงการณ์ร่วมต่อสื่อมวลชนของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความ
ร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ครั้งที่ ๔ 

๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ
ไทย - ลาว ครั้งที ่๓ 

๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอผ่อนผันการใช้พ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ ๑ เอ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๔๖ เพ่ือด าเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ 

 

     เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 
๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ ๑ บี เพ่ือท าเหมืองแร่ของบริษัท  

หนิอ่อน จ ากัด ที่จังหวัดสระบุรี 
๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ ๑ เอ เพ่ือต่ออายุประทานบัตรท า 

เหมืองแร่ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) ที่จังหวัดสระบุรี 
๒๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการมอบอ านาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม 
๒๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการแก้ไขปัญหากรณีด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด

และกลุ่มจังหวัดในพ้ืนที่ที่ต้องได้รับอนุมัติ/อนุญาต 
๒๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นผลการประชุมเวทีหารือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจ าปี 

๒๕๖๑ (2018 High-level Political Forum on Sustainable Development - HLPF) 
๒๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการให้สิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต แปลงส ารวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข 

G1/61 และ G2/61 
๒๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติจัดท าและลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษา

ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว 

๓๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการจัดท าบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล 
แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าด้วยโครงการจัดสร้างสวนรุกขชาติไทย - ลาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวนัพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน - วันพธุที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. การจัดตั้งสถาบันการเงินประชาชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการออมทรัพย์ และให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก รวมทั้งส่งเสริม
หรือสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ คุณภาพชีวิต และสวัสดิการของสมาชิกและประชาชนในพ้ืนที่  โดยต้องมีทุนซึ่งแบ่งเป็นหุ้น มูลค่า 
เท่า ๆ กัน สมาชิกแต่ละคนต้องถือหุ้นอย่างน้อยคนละ ๑ หุ้น และต้องช าระครั้งเดียวเต็มมูลค่า 

๒. ก าหนดคุณสมบัติขององค์กรการเงินชุมชนที่จะยื่นค าขอจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชน และก าหนดขั้นตอนการขอจด
ทะเบียน 

๓. ก าหนดวิธีการด าเนินงานและการก ากับดูแล โดยให้มีคณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนทีเ่ลือกตั้งจากสมาชิกเป็นคณะผู้บริหาร
ของสถาบันฯ 

๔. ให้คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชนประกาศก าหนดธนาคารหรือสถาบันการเงินที่จะท าหน้าที่สนับสนุน 
และประสานงานการด าเนินงานของสถาบันการเงินประชาชน 

๕. ให้สถาบันการเงินประชาชนจัดท าบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองท่ัวไป และงบการเงินประจ าปีทุกรอบปีทางบัญชี 
๖. ให้มีการตรวจสอบสถาบันการเงินประชาชน โดยให้นายทะเบียนแต่งตั้งข้าราชการในส านักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือบุคคล 

ภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบ 
๗. ก าหนดวิธีปฏิบัติกรณกีารให้กรรมการพ้นจากต าแหน่ง และการบริหารจัดการหากการด าเนินงานของสถาบันฯ ขาดทุน  
๘. ก าหนดขั้นตอนและวิธีด าเนินการกรณีการเลิกสถาบันการเงินประชาชน 
 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

โดยที่องค์กรการเงินชุมชนที่ได้จดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชน ท าให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล และมีการก าหนดนโยบายและ
แนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจนในการส่งเสริมและก ากับดูแลสถาบันการเงินประชาชน ท าให้สถาบันการเงินประชาชนได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ประชาชนภายในพ้ืนที่ที่สถาบันการเงินประชาชนให้บริการสามารถพ่ึงพากันเองภายในชุมชน ช่วยส่งเสริมความ
มั่นคงแก่ชุมชน ซึ่งเป็นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่มีคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

 

รายชื่อผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/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 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวนัพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน - วันพธุที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่และรับผิดชอบก ากับดูแลการด าเนินการของโรงงานจ าพวกท่ี ๑ (เครื่องจักรไม่เกิน 
๒๐ แรงม้า หรือคนงานไม่เกิน ๒๐ คน) และโรงงานจ าพวกที่ ๒ (เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า หรือคนงานไม่เกิน ๕๐ คน)  

๒. ก าหนดเงื่อนไขการลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมส าหรับโรงงานจ าพวกที่ ๒  
๓. ก าหนดให้ค่าธรรมเนียมรายปีและเงินเพ่ิมส าหรับการประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ ๒ เป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

การแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กระทรวงอุตสาหกรรมถ่ายโอนภารกิจเกี่ยวกับ
โรงงานจ าพวกที่ ๑ และจ าพวกที่ ๒ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บรายได้จากการด าเนินการ 
ตามภารกิจดังกล่าวเพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ตามมาตรา ๒๕๐ วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ก าหนดให้รัฐต้อง
ด าเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ของตนเอง โดยส่งเสริมและพัฒนาการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  จึงมี
ความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้น สามารถจัดท าบริการสาธารณะตามภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดการพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล อันจะท าให้ประชาชนในฐานะผู้ประกอบกิจการโรงงานได้รับความสะดวกและรวดเร็วขึ้น 
และท าให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

 

รายชื่อผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวนัพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน - วันพธุที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. องค์กรของผู้บริโภคทุกองค์กรมีสิทธิรวมตัวกันจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นองค์กรที่ถูกจัดตั้งขึ้นหรือเกี่ยวข้อง 
กับผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล กรรมการหรือผู้มีอ านาจบริหารของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าว และได้ด าเนินการคุ้มครองผู้บริโภคมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี 

๒. ให้ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นนายทะเบียนมีหน้าที่รับแจ้ง
สถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค 

๓. องค์กรของผู้บริโภคที่จะจดทะเบียนเป็นผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค ต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ องค์กร หรือ
รวมตัวกันกึง่หนึ่งแล้วแจ้งต่อนายทะเบียนก่อน ทั้งนี้ ต้องเชิญชวนสมัครสมาชิกให้ครบภายใน ๙๐ วัน 

๔. ให้สภาองค์กรของผู้บริโภคมีสถานะเป็นนิติบุคคลที่มีความเป็นอิสระ 
๕. ก าหนดหน้าที่และการด าเนินงานของสภาองค์กรของผู้บริโภค 
๖. ให้มีคณะกรรมการนโยบายสภาองค์กรของผู้บริโภค พร้อมทั้งก าหนดองค์ประกอบและหน้าที่ของคณะกรรมการฯ 
 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ....  มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้ง  
ขอบวัตถุประสงค์ โครงสร้าง การบริหารงาน การสนับสนุนการเงินแก่สภาองค์กรของผู้บริโภค ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ตามมาตรา ๔๖ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่บัญญัติรับรองให้บุคคลมีสิทธิรวมกันจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภคเพ่ือคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของ
ผู้บริโภค และองค์กรของผู้บริโภคดังกล่าวมีสิทธิรวมกันจัดตั้งเป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระเพ่ือให้เกิดพลังในการคุ้มครองและพิทักษ์  
สิทธิของผู้บริโภค โดยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้ง อ านาจในการเป็นตัวแทนของผู้บริโภค และการสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐ ให้เป็น 
ไปตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยเมื่อมีการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคตามร่างพระราชบัญญัตินี้แล้ว จะมีองค์กรซึ่งเป็นตัวแทนของ
ผู้บริโภคด าเนินงานคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคอย่างมีพลังและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

รายชื่อผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/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 
 
 
 
 
 


