
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๔ มกราคม - วันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณารํางกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได๎ตรวจพิจารณารํางกฎหมาย

แล๎วเสร็จ ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๕ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๑)  

ส านักงานฯ เรํงรัดการด าเนินการพิจารณารํางกฎหมาย 
ค าแปล และให๎ค าปรึกษาทางกฎหมายแกํหนํวยงาน 
เพ่ือให๎การจัดท ากฎหมายแล๎วเสร็จ และมีผลใช๎บังคับ
ให๎ทันตํอสถานการณ์ เพ่ือคุ๎มครองสิทธิของประชาชน 

๒ การให๎ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได๎ พิจารณาให๎ค าปรึกษา 

ทางกฎหมายแกํหนํวยงานภาครัฐ ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๓๐ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 

๓ การพิจารณาค าแปล 
     ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได๎พิจารณาค าแปลแล๎วเสร็จ 
ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๗๖ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๓) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ รํางพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. .... 
๒ รํางพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนตํางด๎าว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๓ รํางพระราชก าหนดแกไ๎ขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคนเข๎าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. .... 
๔ รํางกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ราคาสิบบาท ห๎าบาท สองบาท หนึ่งบาท ห๎าสิบสตางค์ ยี่สิบห๎าสตางค์ 

สิบสตางค์  ห๎าสตางค์ และหนึ่งสตางค์ พ.ศ. .... 
๕ รํางระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการพิจารณาชี้ขาดการยุติข๎อพิพาทระหวํางหนํวยงานของรัฐและการด าเนินคดี พ.ศ. .... 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 
๑ กรมอุทยานแหํงชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช หารือแนวทางการชํวยเหลือเจ๎าหน๎าที่ที่ถูกด าเนินคดีอาญา สืบเนื่องจากการปฏิบัติ

หน๎าที่ราชการ 
๒ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หารืออ านาจหน๎าที่เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งในการเป็นนายทะเบียนพรรคการเมือง

ตามมาตรา ๖ แหํงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวําด๎วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓ ส านักนายกรัฐมนตรี ขอหารือการปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการเรี่ยไรของหนํวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๔ กรมบัญชีกลาง ขอหารือการแตํงตั้งคณะกรรมการสอบข๎อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
๕ องค์การขนสํงมวลชนกรุงเทพ ขอหารือวิธีปฏิบัติในการใช๎มาตรการบังคับตามค าสั่งทางปกครองกับผู๎ต๎องใช๎เงินตามพระราชบัญญัติ

ความรับผิดทางละเมิดของเจ๎าหน๎าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๖ กรมวิชาการเกษตร ขอหารือมาตรา ๓๙ (๔) แหํงพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๗ ส านักงานความรํวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ๎าน (องค์การมหาชน) ขอหารือปัญหาข๎อกฎหมายตํอคณะกรรมการ

กฤษฎีกา เรื่องเงินเพ่ิมส าหรับเจ๎าหน๎าที่ผู๎มีวิชาชีพเฉพาะ 
๘ กรมเจ๎าทํา หารือการบริหารจัดการทําเทียบเรือท่ีกรมเจ๎าทําได๎ด าเนินการกํอสร๎างตามภารกิจ 
๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรํางพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

และข๎อเสนอการปรับโครงสร๎างของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรํางพระราชบัญญัติการไฟฟูาสํวนภูมิภาค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรํางพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ชุดยกระดับ

การก ากับดูแลตลาดทุนให๎เป็นไปตามมาตรฐานสากล) 
๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรํางพระราชบัญญัติวําด๎วยการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน๎าที่ระหวํางศาล (ฉบับที่ ..)  

พ.ศ. .... และรํางพระราชกฤษฎีกาประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการคณะกรรมการ
วินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน๎าที่ระหวํางศาล พ.ศ. .... 

๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรํางพระราชบัญญัติแก๎ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ 
รํางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วําด๎วยการยกเว๎นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุน 
การมีบุตร) 

๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรํางพระราชกฤษฎีกาคําเชําบ๎านตุลาการศาลปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรํางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วําด๎วยการยกเว๎นรัษฎากร 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การยกเว๎นบรรดารัษฎากรประเภทตําง ๆ แกํทรัพย์สินสํวนพระมหากษัตริย์) 
๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรํางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วําด๎วยการยกเว๎นรัษฎากร 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการบริจาคให๎แกํสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑) 
๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรํางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวําด๎วยการยกเว๎นรักษฎากร 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือสํงเสริมการจัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กเพ่ือเป็นสวัสดิการของลูกจ๎างส าหรับสถานประกอบการ
ของบริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนิติบุคคล) 

๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรํางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ขององค์การมหาชน 
จ านวน ๒ แหํง 

๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรํางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู๎ (องค์การมหาชน) 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรํางพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท๎องที่ต าบลกาฬสินธุ์ 
ต าบลโพนทอง และต าบลหนองกุง อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. .... 

๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรํางพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท๎องที่ต าบลหมากแข๎ง 
ต าบลหนองบัว ต าบลหนองนาค า ต าบลหนองขอนกว๎าง ต าบลบ๎านจั่น และต าบลโนนสูง อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  
พ.ศ. .... 

     เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 
๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรํางกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห๎ามกํอสร๎าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช๎อาคาร

บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางสํวนในท๎องที่จังหวัดสระแก๎ว พ.ศ. .... 
๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรํางกฎกระทรวงให๎ใช๎บังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะยาวน๎อย จังหวัดพังงา พ.ศ. .... 
๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรํางแถลงการณ์รํวมระหวํางรัฐมนตรีเศรษฐกิจประเทศสมาชิกแมํโขง - ล๎านช๎าง 

เพ่ือกระชับความรํวมมือเศรษฐกิจข๎ามพรมแดน 
๒๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการเสนอความเห็นการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบายการบริหาร

ทุนหมุนเวียน (กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาและกองทุนประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม) 
๒๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการเสนอความเห็นการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบายการบริหาร

ทุนหมุนเวียน (กองทุนสิ่งแวดล๎อม) 
๒๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นความตกลงระหวํางรัฐบาลแหํงสาธารณรัฐอินโดนีเซียกับสถาบันอาเซียนเพ่ือสันติภาพ

และความสมานฉันท์วําด๎วยการเป็นประเทศเจ๎าบ๎านและการให๎เอกสิทธิ์และความคุ๎มกันแกํสถาบันอาเซียนเพ่ือสันติภาพและ
ความสมานฉันท ์

๒๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณสถานีขนสํงหมอชิต 
๒๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็น OECD ทาบทามให๎ไทยพิจารณาด ารงต าแหนํงประธานรํวมของการประชุม Steering 

Group Meeting of OECD Southeast Asia Regional Programme (SEARP) วาระปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 
๓๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติรํางบันทึกความเข๎าใจรํวมวําด๎วยความรํวมมือในโครงการภายใต๎กองทุน 

พิเศษแมํโขง - ล๎านช๎าง ระหวํางกระทรวงพาณิชย์กับสถานเอกอัครราชทูตจีนประจ าประเทศไทย และรํางบันทึกความเข๎าใจ 
รํวมระหวํางกระทรวงพาณิชย์กับสถาบันความรํวมมือเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจลุํมน้ าโขง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อค าแปลที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ พระราชบัญญัติการสํงเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ "Energy Conservation Promotion ACT" 
๒ พระราชบัญญัติคําตอบแทนผู๎เสียหาย และคําทดแทน และคําใช๎จํายแกํจ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๓ พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ 
๔ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ แก๎ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ และ 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๕ พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ 
๖ พระราชบัญญัติมาตรการของฝุายบริหารในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗ พระราชบัญญัติมาตรการของฝุายบริการในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๘ พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๙ พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๑๐ พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๑ พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๑๒ พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู๎ติดยาเสพติด 
๑๓ พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๔ พระราชบัญญัติสุขภาพแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๕ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๑๖ พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๑๗ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๑๘ พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๙ พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๒๐ พระราชบัญญัติการมาตรฐานแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๑ พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๒๒ พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๒๓ พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม  
๒๔ พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพรํภาพสาธารณะแหํงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๕ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์และกฎกระทรวง 
๒๖ พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล๎า พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๒๗ พระราชบัญญัติคุ๎มครองผู๎บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๒๘ พระราชบัญญัติคุ๎มครองผู๎บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๒๙ พระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๐ พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓๑ พระราชบัญญัติการให๎เอกชนรํวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๓๒ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๗๙ 
๓๓ พระราชบัญญัติสํงเสริมการฝึกอาชีพ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
๓๔ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
๓๕ พระราชก าหนดการกู๎ยืมเงินที่เป็นการกู๎ยืมเงินที่เป็นการฉ๎อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 

 

    เอกสารแนบ ๓ 



ล าดับที่ เรื่อง 

๓๖ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การคลังสินค๎า พ.ศ. ๒๔๙๘ แก๎ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๓๗ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๓๘ พระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๙ กฎกระทรวงการแบํงสํวนราชการส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔๐ กฎกระทรวงแบํงสํวนราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๔๑ กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาความเสียหายจากการน าเข๎าสินค๎าที่เพ่ิมขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๔๒ กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการประกาศเผยแพรํผลค าวินิจฉัยเกี่ยวกับการพิจารณามาตรการ

ปกปูอง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๔๓ กฎกระทรวงตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง แหํงพระราชบัญญัติสุขภาพแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔๔ กฎกระทรวงแบํงสํวนราชการส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๔๕ กฎกระทรวงแบํงสํวนราชการส านักงานพระพุทธศาสนาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๔๖ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ๎มครองผู๎บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๔๗ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ๎มครองผู๎บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๔๘ ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ วําด๎วยการสํงข๎าวออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๔๙ ระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหํงชาติ วําด๎วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๕๐ ระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหํงชาติ วําด๎วยมาตรการเปิดเผยข๎อมูลสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๕๑ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี วําด๎วยการพัสดุ 
๕๒ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี วําด๎วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๕๓ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี วําด๎วยการรับบริจาคและการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๒๔ และที่แก๎ไข

เพ่ิมเติม 
๕๔ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดให๎มีการตรวจสอบมาตรฐานสินค๎าและการตรวจสอบมาตรฐานสินค๎า

ข๎าวหอมมะลิไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๕๕ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให๎ข๎าวหอมมะลิไทยเป็นสินค๎ามาตรฐานและมาตรฐานสินค๎าข๎าวหอมมะลิไทย 
๕๖ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอให๎พิจารณาก าหนดมาตรการปกปูองจากการ

น าเข๎าสินค๎าที่เพ่ิมข้ึน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕๗ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเสนอหลักฐาน เอกสาร และแสดงความเห็นสนับสนุน 

หรือโต๎แย๎งค าขอให๎พิจารณาก าหนดมาตรการปกปูองจากการน าเข๎าสินค๎าท่ีเพ่ิมข้ึน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕๘ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาปริมาณการน าเข๎าที่ผํานมา ส าหรับพิจารณาก าหนด

มาตรการปกปูอง โดยการจ ากัดปริมาณการน าเข๎า พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕๙ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดแบบหนังสือรับรองการน าเข๎าสินค๎าที่ก าหนดมาตรการปกปูอง โดยการจัดสรรปริมาณ

การน าเข๎าให๎แกํประเทศผู๎สํงออก พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖๐ ประกาศกรมการค๎าตํางประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ของประกาศไตํสวนการน าเข๎าสินค๎าที่เพ่ิมขึ้นและความเสียหาย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖๑ ประกาศ ก.บช. ฉบับที่ ๔๐ (พ.ศ. ๒๕๔๑) เรื่อง แนวทางการปฏิบัติหน๎าที่ของผู๎สอบบัญชีรับอนุญาต 
๖๒ ประกาศ ก.บช. ฉบับที่ ๔๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) เรื่อง การลงลายชื่อรับรองการสอบบัญชีโดยการแสดงความเห็นในรายงานของผู๎สอบ

บัญชีรับอนุญาต 
๖๓ ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหํงชาติ เรื่อง มาตรการชั่วคราวเพื่อจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุ 
๖๔ ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหํงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ 

 



ล าดับที่ เรื่อง 

๖๕ ข๎อบังคับสภาสถาปนิก วําด๎วยโรคที่ต๎องห๎ามในการเป็นสมาชิกสภาสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๔  
๖๖ ข๎อบังคับสภาสถาปนิก วําด๎วยการรับสมัครเป็นสมาชิกของสภาสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๖๗ ข๎อบังคับสภาสถาปนิก วําด๎วยคุณสมบัติและลักษณะต๎องห๎ามของผู๎ขอรับใบอนุญาตเป็นผู๎ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๖๘ ข๎อบังคับสภาสถาปนิก วําด๎วยคุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหนํงและการพ๎นจากต าแหนํงของผู๎ตรวจ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๖๙ ข๎อบังคับสภาสถาปนิก วําด๎วยการแบํงสํวนงานของสภาสถาปนิก อ านาจและหน๎าที่ของกรรมการสภาสถาปนิก และการมอบหมาย

ให๎ท าการนายกสภาสถาปนิก หรือท าการแทนคณะกรรมการสภาสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๗๐ ข๎อบังคับสภาสถาปนิก วําด๎วยการประชุมของที่ประชุมใหญํสภาสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๗๑ ข๎อบังคับสภาสถาปนิก วําด๎วยการพักใช๎ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาตของผู๎ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๗๒ ข๎อบังคับสภาสถาปนิก วําด๎วยจรรยาบรรณแหํงวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๗๓ ข๎อบังคับสภาสถาปนิก วําด๎วยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๗๔ ข๎อบังคับสภาสถาปนิก วําด๎วยการรับรองปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๗๕ ข๎อบังคับสภาสถาปนิก วําด๎วยการออกใบอนุญาตเป็นผู๎ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ระดับภาคีสถาปนิก ระดับสามัญ

สถาปนิก และระดับวุฒิสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง สาขาภูมิสถาปัตยกรรม และสาขาสถาปัตยกรรมภายในและ
มัณฑนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๗๖ กฎ ค าสั่ง มติมหาเถรสมาคมและระเบียบที่เกี่ยวข๎อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๔ มกราคม - วันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

ก าหนดมาตรการในการก ากับดูแลความเป็นอยูํของประชาชนและมาตรการเกี่ยวกับการสาธารณสุข โดยมีสาระส าคัญ ดังตํอไปนี้ 
๑. เพ่ิมความหมายของค าวํา “สิ่งปฏิกูล” และ “มูลฝอย” ให๎ชัดเจนและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  
๒. ให๎รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู๎รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  เพ่ิมจากเดิมที่ก าหนดให๎รัฐมนตรีวําการ

กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู๎รักษาการ และให๎มีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานสภาวะความเป็นอยูํที่เหมาะสมกับการด ารง
ชีพของประชาชน 

๓. การออกข๎อก าหนดมาตรฐานสภาวะความเป็นอยูํ ต๎องไมํเป็นการจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพในการประกอบกิจการ อาชีพ และ 
การแขํงขันอยํางเป็นธรรม 

๔. ก าหนดวิธีการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยผู๎ที่จะท าธุรกิจเกี่ยวกับการจัดเก็บและก าจัดสิ่งปฏิกูล ต๎องได๎รับอนุญาต
จากเจ๎าพนักงานกํอน 

๕. ก าหนดสุขลักษณะของอาคารหรือพ้ืนที่วํางเปลํา เพ่ือไมํให๎แออัดหรือรกรุงรังจนเป็นอันตรายตํอสุขภาพของผู๎อยูํอาศัย 
๖. ควบคุมไมํให๎เกิดเหตุร าคาญแกํผู๎อยูํอาศัย เชํน ความสกปรกจากทางระบายน้ า/ห๎องส๎วม กลิ่นเหม็น หรือการเลี้ยงสัตว์มาก 

เกินสมควร เป็นต๎น 
๗. ให๎ราชการสํวนท๎องถิ่นออกข๎อก าหนดการเลี้ยงสัตว์หรือปลํอยสัตว์ และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ  

เพ่ือรักษาสภาวะความเป็นอยูํของคนในชุมชน 
๘. ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการจัดการตลาด สถานที่ขายหรือสะสมอาหาร ตลอดจนการขายสินค๎าในที่สาธารณะ 
๙. ก าหนดคําธรรมเนียมในการด าเนินการตําง ๆ การขออนุญาต รวมทั้งบทลงโทษผู๎ฝุาฝืน 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

๑. ประชาชนจะได๎รับการคุ๎มครองสิทธิด๎านสุขภาวะและสุขอนามัย รวมทั้งสภาพแวดล๎อมในที่อยูํอาศัย 
๒. ประชาชนจะได๎รับความสะดวกในการยื่นค าขออนุญาตประกอบกิจการหรือด าเนินการตําง ๆ โดยสามารถยื่นเรื่องผํานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ได ๎
๓. ได๎รับการยกเลิกคําธรรมเนียมส าหรับการด าเนินกิจการที่ต๎องแจ๎ง เป็นการลดภาระในการประกอบอาชีพของประชาชน 

 

รายช่ือผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์  
ชื่อสกุล   นายดิสทัต  โหตระกิตย์                         ต าแหนํง   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ชื่อสกุล   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ต าแหนํง   ผู๎อ านวยการสํวนนโยบายและแผน 
หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
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