
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม - วันพุธที่ ๑๔ ธนัวาคม ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ 

ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๑๓ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๑) 
 

ส านักงานฯ เร่งรัดการด าเนินการพิจารณา 
ร่างกฎหมาย และให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย
แก่หน่วยงาน เพ่ือให้การจัดท ากฎหมาย
แล้วเสร็จ และมีผลใช้บั งคับให้ทันต่อ
สถานการณ์ เพ่ือคุ้มครองสิทธิของประชาชน 

๒ การให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย

แก่หน่วยงานภาครัฐ จ านวน ๒๐ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. .... 
๓ ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมอายุใบอนุญาตประกอบการ อัตราค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตประกอบการท้ายร่างพระราชบัญญัติและการระงับการใช้รถหรือพักใช้ใบอนุญาตประกอบการเป็นการชั่วคราว) 
๔ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องอบผ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 
๕ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเตาย่าง เตาปิ้ง และเครื่องท าอาหารเคลื่อนย้ายได้ที่คล้ายกันต้อง

เป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 
๖ ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (การด าเนินการเพ่ือรองรับ

การโอนเงินจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพไปออมต่อเนื่องในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ) 
๗ ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. .... 
๘ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาต การอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตประกอบการ

ขนส่ง พ.ศ. .... 
๙ ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (ปรับปรุงค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตประกอบการ) 
๑๐ ร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๑ ร่างประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส 

จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี ยกเว้นอ าเภอแม่ลาน 
๑๒ ร่างประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีก าหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงยังมีผลใช้

บังคับ 
๑๓ ร่างประกาศ เรื่อง การให้ประกาศและค าสั่งที่นายกรัฐมนตรีก าหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงยังมี

ผลใช้บังคับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ขอความอนุเคราะห์พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการลงนามในหนังสือแสดงเจตจ านง 
(Letter of Intent) ความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์และบริษัท อาลีบาบา กรุ๊ป จ ากัด 

๒ ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ขอหารือเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินส าหรับหน่วยงานราชการ 

๓ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอความอนุเคราะห์หารือเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ 
๔ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ขอหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการด าเนินการเช่าโครงข่ายเคเบิลใยแก้วน าแสง

พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (FTTx) 
๕ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ขอหารือกรณีการคืนสิทธิประโยชน์ตามค าพิพากษาของศาลปกครองกลาง 
๖ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอปรึกษาหารือการปฏิบัติตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
๗ กระทรวงมหาดไทย หารือการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องระหว่างจังหวัดของไทยกับต่างประเทศ 
๘ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขอหารือมาตรา ๒๖ มาตรา ๓๘ ประกอบมาตรา ๔๔ และมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๙ กระทรวงคมนาคม ขอหารือความเห็นประกอบการเสนอร่างประกาศคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก เรื่อง มาตรฐาน

ป้ายสัญลักษณ์ในระบบขนส่งสาธารณะ 
๑๐ สมาคมการค้า ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าผ่านแดน ขอให้พิจารณาและทบทวนค าวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา  

เรื่องเสร็จที่ ๘๑๑/๒๕๕๙ 
๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างประกาศ

กระทรวงการคลังที่เก่ียวข้อง 
๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษ

หมายเลข ๗ และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด พ.ศ. .... 
๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย

การยกเว้นรัษฎากร (มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี ๒๕๕๙) 
๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นผลการประชุมคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 
๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการก าหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 
๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอปรับเพ่ิมเงินลงทุน (Cost Overrun) โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ าขนาดเล็ก 

ระยะที่ ๒ (น้ าหมันและน้ าสาน) จังหวัดเลย 
๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการระงับสิทธิพิเศษในการรับจ้างพัฒนาหรือก่อสร้างปรับปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน้ า 

งานขุดลอกคูคลองล ารางสาธารณะ งานสร้างฝายกั้นน้ า และงานลอกท่อระบายน้ า ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นโครงการสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลข

ทะเบียนที่ กท.๓๒๗๕ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 
๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการผ่อนผันให้ผู้เสียหายและพยานในคดีค้ามนุษย์ อยู่ในราชอาณาจักร  

เป็นการชั่วคราวและได้รับอนุญาตให้ท างานได้ตามกฎหมาย หลังคดีสิ้นสุด 
 
 
 
 
 
 

    เอกสารแนบ ๒ 



ข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม - วันพุธที่ ๑๔ ธนัวาคม ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. เพ่ิมแนวทางการด าเนินการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
๒. การคัดเลือกในสภาเด็กและเยาวชนต้องค านึงถึงผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสด้วย 
๓. แก้ไขการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น 
๔. ก าหนดอ านาจหน้าที่สภาเด็กและเยาวชนทุกระดับให้มีความเหมาะสม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น 
๕. แก้ไขเกี่ยวกับการก าหนดสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และวาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง 

ของคณะบริหาร 
๖. ให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนร่วมกับกรุงเทพมหานครส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการจัดตั้งและการด าเนินกิจการ

ของสภาเด็กและเยาวชนเขตและสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 
๗. ให้สภาเด็กและเยาวชนจัดให้มีการประชุมสามัญอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และให้คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจัดให้มี 

การประชุมอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเกี่ยวกับ  
การด าเนินการเพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน การส่งเสริม 
และสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ใช้สิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกที่สอดคล้องกับระดับความรู้ความสามารถ ซึ่งพัฒนาไปตาม 
วัยของเด็กและเยาวชน ทั้งนี้การแสดงออกซึ่งความคิดเห็นดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาตามสมควรแก่อายุและวุฒิภาวะของเด็ก  
และเยาวชนนั้น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีเสรีภาพในการสมาคมและการชุมนุมประกอบกิจกรรมร่วมกัน 
อย่างสงบ อันเป็นสิ่งที่ส าคัญของสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ นี้ จะท าให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ซึ่งในอนาคตเด็กและเยาวชน 
ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจะเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศต่อไป 

 

รายช่ือผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์ 
ชื่อสกุล   นายดิสทัต  โหตระกิตย์                         ต าแหน่ง   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๔๓๘ 
รายช่ือผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ 
ชื่อสกุล   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผน 
หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล์   kesineeksdk@gmail.com 

 
 
  


