
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน - วันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ 

ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๓๕ 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 ๔๑ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๓ ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๔ ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
๕ ร่างพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
๖ ร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๗ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๘ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๙ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตบางท้องที่ในจังหวัดสระแก้ว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเชียงราย จังหวัดตาก จังหวัด

เชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตรัง จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา เป็นเขตควบคุม
ศุลกากร พ.ศ. .... 

๑๐ ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ า
ต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๑๑ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติ ม
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๕๖) 

๑๒ รา่งกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานในเขตโครงการชลประทานจันทบุรี เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน พ.ศ. .... 

๑๓ ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยประดู่ เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 
พ.ศ. .... 

๑๔ ร่างกฎกระทรวก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าหนองไฮ เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 
พ.ศ. .... 

๑๕ ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานในเขตโครงการชลประทานยางมณีเป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน พ.ศ. .... 

๑๖ ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมส าหรับผู้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. .... 
๑๗ ร่างกฎกระทรวงก าหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(ดา่นศุลกากรเชียงของ) 
๑๘ ร่างกฎกระทรวงก าหนดท่า ที่ หรือสนามบิน ในราชอาณาจักรให้เป็นด่านศุลกากร และก าหนดที่ใด ๆ ให้เป็นด่านพรมแดน 

พ.ศ. .... 
๑๙ ร่างกฎกระทรวงก าหนดท่า ที่ หรือสนามบินในราชอาณาจักรให้เป็นด่านศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ..... (สนามบินบุรีรัมย์) 
๒๐ ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียม หรือยกเว้นค่าธรรมเนียม พ.ศ. .... 
๒๑ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นใบขนสินค้าและการเสียอากรส าหรับก๊าซธรรมชาติและ

พลังงานไฟฟ้าที่น าเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. .... 
๒๒ ร่างกฎกระทรวงก าหนดชนิดหรือประเภทของสินค้าอันตราย การเก็บและการขนถ่ายสินค้าอันตรายที่อยู่ในเขตศุลกากร

และท่ีน าออกไปจากเขตศุลกากร รวมทั้งวิธีการจัดเก็บอากรส าหรับสินค้าอันตรายดังกล่าว พ.ศ. .... 
๒๓ ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าใช้จ่ายการเก็บรักษาของในที่เก็บรักษา หรือในคลังสินค้าของศุลกากร พ.ศ. .... 
๒๔ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การลดเงินเพ่ิม พ.ศ. .... 
๒๕ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้ราคาและการก าหนดราคาศุลกากร พ.ศ. .... 
๒๖ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขออนุญาต การอนุญาต และการแจ้งเลิกการ ด าเนินการ

เกี่ยวกับคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่ม่ันคง และท่าเรือรับอนุญาต พ.ศ. .... 

     เอกสารแนบ ๑ 



 

ล าดับที่ เรื่อง 

๒๗ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขออนุญาต และการอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร พ.ศ. .... 
๒๘ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร พ.ศ. .... 
๒๙ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การแจ้งเลิกการด าเนินการเขตปลอดอากร พ.ศ. .... 
๓๐ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขออนุญาต และการอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร 

พ.ศ. .... 
๓๑ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร 

พ.ศ. .... 
๓๒ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยกเว้นอากรส าหรับของที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือน าเข้า

ไปในเขตปลอดอากร และของที่ปล่อยออกไปจากเขตปลอดอากรเพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. .... 
๓๓ ร่างกฎกระทรวงก าหนดพื้นที่ที่ได้รับการยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมการน าเข้ามา

ในราชอาณาจักร การส่งออกไปนอกราชอาณาจักร การครอบครองหรือการใช้ประโยชน์ซึ่งของในเขตปลอดอากร พ.ศ. .... 
๓๔ ร่างกฎกระทรวงก าหนดเวลาท าการบรรทุกหรือขนถ่ายของหรือกระท าการที่ต้องมีพนักงานศุลกากรก ากับ พ.ศ. .... 
๓๕ ร่างกฎกระทรวงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริด พ.ศ. .... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 
๑ ส านักงานเทศบาลต าบลโพตลาดแก้ว ขอหารือการจัดเก็บภาษีป้าย ของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
๒ กรุงเทพมหานคร ขอหารือกรณีการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานครในช่วงภาวะ

ที่เกิดสถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครเมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๓ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอหารือเรื่องการด าเนินการทางวินัย 
๔ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอหารือประเด็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในการได้รับเบี้ยประชุมและเงินค่ารับรอง

ของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๕ ร้อยต ารวจตรี เทอดศักดิ์ ขัดเรือง ขอหารือเพ่ือทราบว่า ข้าฯจะต้องจ่ายค่าอากร และค่าธรรมเนียม กรณีเพ่ือแจ้งการฆ่าสัตว์ 

(สุกร) แก่พนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา ๓๑ ของพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ได้
บัญญัติไว้ท้ายกฎหมาย โดยข้าฯ ต้องจ่ายตัวละ ๑๕ บาท ใช่หรือไม่ และโรงฆ่าสัตว์น้ าเป็นของเอกชน ไม่ใช่ของเทศบาล 

๖ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอหารือกรณีการท าหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
๗ กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ขอหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาให้สิทธิส ารวจและผลิตแร่โพแทช 
๘ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอหารือเก่ียวกับการพิจารณาค าขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
๙ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ขอแจ้งผลประชุมเกี่ยวกับการด าเนินการตามความเห็นของมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนของรัฐบาลไทยในโครงการอาเซียนโปแตช (ประเทศไทย) เพ่ือเข้าร่วมลงทุนในโครงการอาเซียน
โปรแตช (ประเทศไทย) 

๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอหารือร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ [ร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว 
และการใช้สิทธิฟ้องร้องด าเนินคดีหรือการด าเนินกระบวนพิจารณาในคดีอาญา)] 

๑๑ ศาลรัฐธรรมนูญ ขอความเห็นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ขอให้ศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๐ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) ว่าพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๗ วรรคสาม หรือไม่และกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับ
หน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) หรือไม่ 

๑๒ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขอความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง แผนปฏิรูปประเทศ 
ด้านกระบวนการยุติธรรม 

๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... 
๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติภาษีการได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

พ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ พ.ศ. .... 
๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการซื้อขายทองค าแท่งตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าที่มีการรับมอบส่งมอบทองค าแท่ง) 

๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณที่ดินป่าแม่แจ่ม และป่าขุนแม่ลาย ในท้องที่
ต าบลปางหินฝน ต าบลช่างเคิ่ง ต าบลบ้านทับ ต าบลท่าผา ต าบลกองแขก อ าเภอแม่แจ่ม และต าบลบ่อหลวง ต าบลบ่อสลี 
อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... (อุทยานแห่งชาติแม่โถ) 

๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบล
โพนทราย และต าบลบางทรายใหญ่ อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. .... 

 

    เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 
๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดเขตทะเลชายฝั่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต 

การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตเกี่ยวกับการมีไว้ในครอบครอง 

หรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือ ประเภท ๔ พ.ศ. .... 
๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอถอนร่างกฎกระทรวงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริด 

พ.ศ. .... ฉบับเดิม และเสนอร่างกฎกระทรวงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริด พ.ศ. ....ฉบับปรับปรุง 
แก้ไขใหม ่

๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้มันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์ 
มันส าปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการน าเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... 

๒๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ สินค้า
ฟุ่มเฟือย น้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับอากาศยาน เฮลิคอปเตอร์ และเรือ เป็นสินค้าต้องห้ามส่งออกและห้ามน าผ่านไปยัง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ก าหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ สินค้าแร่ และรูปปั้นที่ส่งมาจากหรือมี
แหล่งก าเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี เป็นสินค้าที่ต้องห้ามน าเข้ามาในราชอาณาจักร และก าหนดให้
อาวุธและยุทโธปกรณ์ สินค้าฟุ่มเฟือย น้ ามันเชื้อเพลิง ส าหรับอากาศยาน เฮลิคอปเตอร์ เรือ สินค้าแร่ และรูปปั้น เป็นสินค้า 
ที่ต้องห้ามส่งออก ห้ามน าเข้า และห้ามน าผ่านราชอาณาจักร ไปยังกองก าลังติดอาวุธ เพื่อใช้สนับสนุนกองก าลังติดอาวุธ 
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี พ.ศ. .... 

๒๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการผ่านแดนสินค้าระหว่างกรมศุลกากรแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและกรมศุลกากรและสรรพสามิตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา 

๒๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการปรับปรุงค่าตอบแทนของผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง 
๒๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

และข้อเสนอในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 
๒๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นบันทึกความเข้าใจด้านการปกป้องสุขอนามัยและระบาดวิทยาสุขภาวะของ

ประชาชนระหว่างส านักงานคุ้มครองผู้บริโภคและสวัสดิภาพของมนุษย์แห่งสหพันธรัฐรัสเซียและกระทรวงสาธารณสุข
แห่งราชอาณาจักรไทย 

๓๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการร่วมรับรองร่างปฏิญญาบัวโนสไอเรส (Buenos Aires Declaration) ซึ่งเป็น
เอกสารผลลัพธ์ของการประชุม Global Conference on the Sustained Eradication of Child Labour ครั้งที่ ๔ 

๓๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการขอใช้และเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนในความครอบครองของหน่วยงาน

ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 
๓๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นวาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand ๔.๐ เพ่ือการพัฒนา

ที่ยั่งยืน น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
๓๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติด าเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริและขอผ่อนผันยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลน ปากพยา - ปากนคร  
แปลงที่ ๑ 

๓๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการผ่านแดนสินค้าระหว่างกรม
ศุลกากรแห่งราชอาณาจักรไทยและกรมศุลกากรและสรรพสามิตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา 

๓๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบแผนการด าเนินงานและกรอบงบประมาณ เพ่ือใช้จัดงานนิทรรศการ 
World Expo ๒๐๒๐ Dubai ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) 

๓๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อเอกสารผลการประชุม ASEAN - EU Dialogue on Sustainable 
Development 

 



ล าดับที่ เรื่อง 
๓๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่างร่างแถลงการณ์ประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชีย - ยุโรป  

ครั้งที่ ๑๓ 
๓๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงร่วมของผู้น าอาเซียน - แคนาดา ในการประชุมสุดยอดอาเซียน - 

แคนาดา ในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี ความสัมพันธ์อาเซียน - แคนาดา (ASEAN - Canada Joint Leaders's Statement on the 
Occasion of the Commemorative Summit to Mark the ๔๐th Anniversary of ASEAN - Canada Dialogue Relations) 

๔๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาโซล (Seoul Declaration) 
๔๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน - วันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

ปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนเกี่ยวกับการจัดท า การเสนอ และการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
๑. โครงการ กิจการ การด าเนินการใดของรัฐ หรือที่รัฐจะอนุญาตให้ด าเนินการ ที่ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โดย 
๑.๑ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศก าหนดประเภท ขนาดของโครงการหรือ 

กิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชน หรือ
สิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนด าเนินกิจการนั้น  

๑.๒ โครงการหรือกิจการใดที่มีลักษณะเดียวกัน ที่จะตั้งในพ้ืนที่ที่มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการผู้ช านาญการแล้ว ไม่ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็ได้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ  
ที่ก าหนดไว้ส าหรับโครงการหรือกิจการที่ได้ด าเนินการนั้น 

๒. ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยต้องมีความเห็น 
จากคณะกรรมการผู้ช านาญการ (คชก.) ประกอบด้วย หาก คชก. ไม่ให้ความเห็นภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานให้
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรีได้โดยไม่ต้องรอ 

๓. ปรับปรุงกระบวนการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
๓.๑ ปรับปรุงคณะกรรมการผู้ช านาญการ (คชก.) และกระบวนการพิจารณาของ คชก. ให้มีความชัดเจน รวดเร็ว และสามารถ

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติในปัจจุบัน 
๓.๒ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  หรือ คชก. 

สามารถเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเวลา ๕ ปี 
๓.๓ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง มีความยุ่งยาก

ซับซ้อน มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง หรือต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาจมอบหมายให้บุคคลหรือสถาบันใดซึ่งไม่เป็นข้าราชการ 
หรือเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรในสังกัดส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด าเนินการแทนได้  

๔. เพ่ิมบทก าหนดโทษส าหรับการก่อสร้างหรือด าเนินโครงการหรือกิจการก่อนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หรือมาตรการที่ได้แสดงความยินยอมพร้อมรับไปปฏิบัติ โดยก าหนดให้ปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ไม่ได้ปฏิบัติ  

๕. ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบ เพ่ือให้ความผิดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
สามารถเปรียบเทียบเพ่ือให้คดีเลิกกันได้ เพ่ือลดขั้นตอนและจ านวนคดีที่จะน าไปสู่ศาลเฉพาะโทษปรับสถานเดียว หรือโทษจ าคุก 
ไม่เกิน ๒ ปี 

๖. ยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมค าขอรับใบอนุญาต 
 

 
 
 
 
 
 
 



ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ร่างพระราชบัญญัตินี้มีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุง กระบวนการและขั้นตอนการจัดท า การเสนอ และการพิจารณารายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีความโปร่งใส สร้างการมีส่วนร่วม สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีกลไกในการพัฒนา 
ระบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีความทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีท าให้รายงานการประเมินผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมมีมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับและได้รับความเชื่อมั่นจากทุกภาคส่วนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการในโครงการ 
หรือกิจการของทั้งภาครัฐและเอกชนและการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งมีการก าหนดมาตรการทั้งในลักษณะ 
การบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนของรัฐ การก าหนดโทษปรับหรือโทษอาญาในการด าเนินการต่อผู้หลีกเลี่ยงหรือไม่ปฏิบัติ 
ตามมาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผู้หลีกเลี่ยงก่อสร้างหรือด าเนินโครงการหรือกิจการ 
ที่ได้ก่อสร้างหรือด าเนินโครงการก่อนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือมาตรการที่ได้แสดงความยินยอมไปปฏิบัติจะได้รับ
ความเห็นหรือความเห็นชอบ เพ่ือเป็นการป้องปรามผู้กระท าความผิดซึ่งหลักเกณฑ์และมาตรการต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้นี้จะก่อให้เกิดประโยชน์
ในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศอย่างสมดุล  

 

รายช่ือผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์ 
ชื่อสกุล   นายดิสทัต  โหตระกิตย์                         ต าแหน่ง   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๖๒๙ 
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 าวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน - วันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. แก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ท. และส านักงาน ป.ป.ท. เพ่ือการก ากับดูแลและสนับสนุนให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๒. เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติให้กันบุคคลไว้เป็นพยานในคดีใดแล้ว ห้ามไม่ให้ด าเนินคดีอาญาหรือด าเนินการทางวินัยกับ
บุคคลดังกล่าวในคดีท่ีเกี่ยวเนื่องกับคดีทีก่ันบุคคลนั้นเป็นพยาน  

๓. แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรการป้องกันการทุจริตในภาครัฐเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

การแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จะท าให้
ส านักงาน ป.ป.ท. มีส่วนร่วมในการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจะสอดคล้องกับมาตรการและกลไกท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนดขึ้นตามมาตรา ๖๓ ของรัฐธรรมนูญ อันจะท าให้การป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

รายช่ือผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์ 
ชื่อสกุล   นายดิสทัต  โหตระกิตย์                         ต าแหน่ง   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๖๒๙ 
รายช่ือผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ 
ชื่อสกุล   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผน 
หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล์   kesineeksdk@gmail.com 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 


