
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ - วันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย

แล้วเสร็จ ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๗ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๑)  

ส านักงานฯ เร่งรัดการด าเนินการพิจารณาร่างกฎหมาย 
และให้ค าปรึกษาทางกฎหมายแก่หน่วยงาน เพ่ือให้
การจัดท ากฎหมายแล้วเสร็จ และมีผลใช้บังคับให้ทัน
ต่อสถานการณ์ เพ่ือคุ้มครองสิทธิของประชาชน 

๒ การให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ พิจารณาให้ค าปรึกษา 

ทางกฎหมายแก่หน่วยงานภาครัฐ ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๑๗ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธัักราช ๒๔๘๑ พ.ั. .... 
๒ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลบ้านนา ต าบลขุนกระทิง ต าบลตากแดด 

ต าบลทุ่งคา และต าบลบางหมาก อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร พ.ั. .... 
๓ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลวังจิก อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 

พ.ั. .... 
๔ ร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่

บางส่วนในท้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ั. .... 
๕ ร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่

บางส่วนในท้องที่จังหวัดระนอง พ.ั. .... 
๖ ร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่

บางส่วนในท้องที่จังหวัดพระนครัรีอยุธยา พ.ั. .... 
๗ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้ด าเนินการ ผู้ครอบครองอาคาร และ

เจ้าของอาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ั. .... 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับท่ี เรื่อง 
๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ั. .... 
๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ. .ั .... และร่างพระราชบัญญัติการประเมินมูลค่า

ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ั. .... รวม ๒ ฉบับ 
๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ั. .... 
๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา 

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยนครพนม (ฉบับที่ ..) พ.ั. .... 
๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร 

การขอส าเนาเอกสารพร้อมค ารับรอง และค่าธรรมเนียมอ่ืนที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัด พ.ั. .... 
๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติควบคุมการ่่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่าย

เนื้อสัตว์ พ.ั. ๒๕๕๙ รวม ๓ ฉบับ 
๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างสัญญาการให้ (Grant Contract) ระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปของกิจกรรม

การเสริมสร้างขีดความสามารถของส านักเลขาธิการอาเซียนภายใต้โครงการ ARISE Plus 
๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นนโยบายการผลิตเกลือสินเธาว์ และร่างประกาักระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนด 

จ านวน ขนาด และประเภทหรือชนิดของโรงงานท าเกลือสินเธาว์ และโรงงานสูบหรือน าน้ าเกลือขึ้นมาจากใต้ดินที่ไม่ให้ตั้ง 
ในทุกท้องที่ท่ัวราชอาณาจักร พ.ั. .... 

๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติหลักการเกี่ยวกับการจ่ายเงินช่วยเหลือค่ารื้อถอนโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง

และค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้นให้แก่ประชาชนในที่สาธารณประโยชน์ หรือที่ราชพัสดุ หรือที่ดินที่หน่วยราชการอ่ืนดูแล  
เนื่องในการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นหรือกิจการสาธารณประโยชน์ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร 

๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติปรับเพ่ิมกรอบวงเงินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเัษระหว่างเมือง  
สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ของกรมทางหลวง 

๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติลงนามในความตกลงว่าด้วยการซื้อขายสะพานเครื่องหนุนมั่น 
(Modular Fast Bridge) จ านวน ๑ ชุด ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย 

๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการลงนามพิธีสารว่าด้วยเงื่อนไขหลักเกณฑ์การตรวจสอบ การกักกัน และ
สุขอนามัยในการส่งออกไก่แช่แข็งและชิ้นส่วนไก่จากราชอาณาจักรไทย ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน 

๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการเปลี่ยนสถานะของมูลนิธิัูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย 
(Asian Disaster Preparedness Center - ADPC) เป็นองค์การระหว่างประเทั (ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงาน 
ของัูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย พ.ั. ....) 

๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการแจ้งวันที่แน่ชัด (Definitive Dates) ของบทบัญญัติที่ไทยต้องการระยะเวลา
ปรับตัว (Category B) ของความตกลงว่าด้วยการอ านวยความสะดวกทางการค้า (TFA) ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) 

๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ส าหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูง 
ว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน ครั้งที่ ๓ 

๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นความช่วยเหลือให้เปล่าจากรัฐบาลญี่ปุ่น Grant Aid "Economic and Social 
Development Programme" (Counterterrorism and Public Security) 

 

 
 
 

 

     เอกสารแนบ ๒ 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ - วันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธัักราช ๒๔๘๑  
พ. .ั .... 

สาระส าคัญของร่างพระราชก าหนด 

๑. ก าหนดให้การขอจดทะเบียน การขอเปลี่ยนประเภทหรือเปลี่ยนแปลงตัวเรือ การขอแยกชิ้นส่วนหรือท าลายเรือ และการโอน
กรรมสิทธิ์ในเรือประมงและเรือขนถ่ายสัตว์น้ า ต้องมีหนังสือรับรองจากกรมประมงประกอบการยื่นค าร้องต่อนายทะเบียน 

๒. ก าหนดเหตุในการเพิกถอนทะเบียนและจ าหน่ายสมุดทะเบียนเรือไทย โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือประมงที่ถูกเพิกถอน
ต้องแจ้งจุดจอดเรือเพ่ือให้เจ้าท่าติดตั้งเครื่องมือควบคุมเรือไม่ให้เคลื่อนย้าย และห้ามปลด รื้อถอน ท าให้เสียหาย หรือท าลายเครื่องมือ
ควบคุมเรือเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า 

๓. ให้เจ้าท่าดูแลรักษาเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ าที่ถูกถอนทะเบียน โดยเจ้าของเรือเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย 
๔. การแยกชิ้นส่วนหรือท าลายเรือประมงต้องมีหนังสือรับรองจากกรมประมงและได้รับอนุมัติแผนด าเนินการจากเจ้าท่าก่อน 
๕. แก้ไขอ านาจของเจ้าท่าในการเปรียบเทียบความผิด กรณีที่มีโทษปรับทางปกครอง หรือมีโทษทางอาญาที่เป็นโทษปรับ 

สถานเดียว 
๖. เพ่ิมเติมบทก าหนดโทษ โดยแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ 

๖.๑ โทษทางปกครอง ในฐานความผิดดังนี้ 
- เปลี่ยนประเภทเรือประมงหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ถูกต้อง  
- โอนกรรมสิทธิ์เรือโดยไม่ได้ด าเนินการทางทะเบียน  
- ให้เจ้าท่ามีอ านาจฟ้องคดีต่อัาลเพ่ือบังคับช าระค่าปรับทางปกครองในกรณีท่ีผู้ถูกปรับไม่ช าระค่าปรับทางปกครอง 
- การกระท าความผิดต่อเนื่อง ผู้กระท าต้องช าระค่าปรับรายวัน 

๖.๒ โทษทางอาญา ได้แก้ไขอัตราโทษปรับเพื่อให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมายอาญา และสภาพเัรษฐกิจในปัจจุบัน 
 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยเรือไทยเพ่ือแก้ปัญหาเร่งด่วนอันเนื่องมาจากประเทัไทยได้รับการประกาัเตือนจากสหภาพยุโรป
เกี่ยวกับการท าประมงผิดกฎหมายซึ่งประเทัไทยต้องจัดให้มีมาตรการในการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท าการประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงานและไร้การควบคุม เพ่ือยกระดับมาตรฐานการประมงของประเทัไทยรวมถึงมาตรฐานกองเรือไทยให้มีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น อันเป็นการรักษาความปลอดภัยสาธารณะและความม่ันคงในทางเัรษฐกิจของประเทั  

 

รายช่ือผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์  
ชื่อสกุล   นายดิสทัต  โหตระกิตย์                         ต าแหน่ง   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรััพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๖๒๙ 
รายช่ือผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ 
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