
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม - วันพุธที่ ๑๓ มนีาคม ๒๕๖๒ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย

แล้วเสรจ็ 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 ๒๗ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การขยายระยะเวลา

มาตรภารภาษีเพ่ือสนับสนุนการศึกษา) 
๓ ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๔ ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
๕ ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยหมากเอียก เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 

พ.ศ. .... 
๖ ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยตาควน เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 

พ.ศ. .... 
๗ ร่างประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส 

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

บังคับ 
๙ ร่างประกาศ เรื่อง การให้ประกาศและค าสั่งที่นายกรัฐมนตรีก าหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงยังคง 

มีผลใช้บังคับ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชือ่ค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 
๑ กรมส่งเสริมการเกษตร ขอความอนุเคราะห์ในการพิจารณาเอกสารสัญญาโครงการวิจัย "Cost-effective Treatments 

Support the Male Annihilation Technique and the Sterile Insect Technique for Establishment of a Fruit Fly 
Low Prevalence Area in Thailand" 

๒ กระทรวงคมนาคม ขอความเห็นร่างบันทึกความเข้าใจในการเริ่มใช้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาค 
ลุ่มแม่น้ าโขง (IICBTA) ในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างไทย - เมียนมา และร่างบทเพ่ิมเติม (Addendum) 

๓ กระทรวงคมนาคม ขอหารือแนวทางการให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) เข้าไปบริหารจัดการท่าอากาศ
ยานในความรับผิดชอบของกรมท่าอากาศยาน จ านวน ๔ แห่ง 

๔ กรมการข้าว หารือเรื่องอายุความและแนวทางปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๕ ส านักงานเทศบาลต าบลวาริชภูมิ ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีการบังคับใช้เทศบัญญัติเทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๖ ส านักงาน ก.พ. ขอหารือสถานะข้าราชการในสังกัดศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 
๗ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอหารือเก่ียวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา 

ครยุวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการประมงพาณิชย์ พ.ศ. .... 

๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงการอนุญาตน าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) 
๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขต 

พ้ืนทีแ่ละมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีของการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ 

สมัยที่ ๔ 
๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็น (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานการเงินประจ าปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบ (ส านักงานอัยการสูงสุด) 
๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการจัดท าความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมเพ่ือความร่วมมือ

ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งรัฐคูเวต 
๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการให้สิทธิพิเศษทางภาษีในกรอบอาเซียนกับการค้าที่มีการใช้หนังสือรับรอง

ถิ่นก าเนิดสินค้าส าหรับการส่งสินค้าจากประเทศสมาชิกที่เป็นคนกลางไปยังประเทศสมาชิกอ่ืน (Back - to - Back 
Certificate of Origin) ควบคู่กับการใช้ใบก ากับราคาสินค้าของประเทศที่สาม (Third Country Invoicing) 

๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติการปรับผังบริเวณโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน ผู้มีรายได้น้อย 
ถึงปานกลาง จังหวัดนนทบุรี (บางใหญ่-วัดพระเงิน) เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดิน 

๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ เรื่อง การทบทวน
ระบบบริหารจัดการนมโรงเรียน 

๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑๖) 
๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย

เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้กันไว้เบิกเหลื่อมปี เพ่ือน าไปช าระให้แก่ผู้ร้องตามค าพิพากษาศาล
ฎีกา (กรณีต้นกล้ายางช าถุง) 

๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการเสนอโนราเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ 
ต่อองค์การยูเนสโก 

 

     เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 
๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุน

พิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ าประเทศไทย
และร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับสถาบันความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ าโขง 

๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติการจัดท าและลงนามร่างบันทึกความเข้าใจในการเริ่มใช้ความตกลง 
ว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (IICBTA) ในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างไทย - เมียนมา 
และร่างบทเพ่ิมเติม (Addendum) 

๒๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมส าหรับความตกลงว่าด้วย
การขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๗ 

๒๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอหารือร่างพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอหารือร่างกฎกระทรวงว่าด้วยที่ดินที่ได้รับการยกเว้นภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. .... 

 
             
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                         



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม - วันพุธที่ ๑๓ มนีาคม ๒๕๖๒ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. แกไ้ขหน้าที่ของหอการค้าให้ครอบคลุมการด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมการค้าและการประกอบวิสาหกิจของสมาชิกได้มากข้ึน  
๒. ก าหนดข้อยกเว้นให้หอการค้าสามารถด าเนินการกิจการบางประเภทเพ่ือให้เป็นไปตามหน้าที่ของหอการค้า 
๓. ก าหนดเงือ่นไขการเลิกหอการค้าโดยมติที่ประชุมใหญ่ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด  
๔. ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน  

 
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ได้แก้ไขเพ่ิมเติมหน้าที่ของหอการคา้ให้ครอบคลุมการด าเนินการต่าง ๆ เพื่อให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับการด าเนินการในเชิงธุรกิจในปัจจุบัน รวมทั้งได้แก้ไขหลักเกณฑ์ในการเลิกหอการค้าให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้น 
ซึ่งการแก้ไขเพ่ิมเติมดังกล่าวเป็นการสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงให้แก่หอการค้าเพ่ือให้สามารถท าหน้าที่ในการช่วยเหลือและ
ส่งเสริมภาคการค้าและธุรกิจของประเทศได้มากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 

 

รายชือ่ผู้ที่สามารถให้ขอ้มูล/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 
 

 
 
 
 
 
 


