กำรทบทวนควำมเหมำะสมของกฎหมำย
สำนักนำยกรัฐมนตรี ประจำปี ๒๕๖๑
จำนวน ๔ หน่วยงำน ประกอบด้วย
๑. สำนักกฎหมำยและระเบียบกลำง สำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
๒. สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
๓. สำนักงำนคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร สำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
๔. สำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค
รำยละเอียดกำรพิจำรณำทบทวนควำมเหมำะสมของกฎหมำย

ลำดับ

หน่วยงำน

๑.

สำนักกฎหมำย
และระเบียบ
กลำง

๒.

สำนักกฎหมำย
และระเบียบ
กลำง

๓.

สำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรกระจำย
อำนำจให้แก่
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
สำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรกระจำย
อำนำจให้แก่
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

๔.

กฎหมำย

ผลกำรดำเนินกำร

ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรอนุมัติให้
เดิน ทำงไปรำชกำรและกำรจัดประชุมของทำง
รำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๔ (แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ
สำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรอนุมัติให้เดินทำง
ไปรำชกำรและกำรจัดประชุมของทำงรำชกำร
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕)
กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๕๒๒ (แก้ไขเพิ่มเติม
โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออก
ตำมควำมในพระรำชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๕๒๒)

อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำรพิจำรณำปรับปรุง
และพัฒนำระเบียบสำนัก
นำยกรัฐมนตรีตำมคำสั่ง ที่ ๖๕/
๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ มีนำคม
๒๕๖๑
อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำรพิจำรณำปรับปรุง
และพัฒนำระเบียบสำนัก
นำยกรัฐมนตรีตำมคำสั่ง ที่ ๖๕/
๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ มีนำคม
๒๕๖๑
อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรเสนอเรื่อง
ให้คณะอนุกรรมกำรวินิจฉัย
กฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรกระจำย
อำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพิจำรณำทบทวนควำม
เหมำะสมของประกำศดังกล่ำว
อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรเสนอเรื่อง
ให้คณะอนุกรรมกำรวินิจฉัย
กฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรกระจำย
อำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพิจำรณำทบทวนควำม
เหมำะสมของประกำศดังกล่ำว

ประกำศคณะกรรมกำรกำรกระจำยอำนำจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แนวทำงในกำร
จัดบริกำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์ของประชำชนใน
กำรให้บริกำรสำธำรณะขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัด เทศบำล และองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ประกำศคณะกรรมกำรกำรกระจำยอำนำจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำรทำควำม
ตกลงร่ ว มมื อ กั น จั ด ท ำบริ ก ำรสำธำรณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-๒-

ลำดับ หน่วยงำน
๕.

๖.

๗.

๘.

สำนักงำน
คณะกรรมกำร
ข้อมูลข่ำวสำร
ของทำงรำชกำร

กฎหมำย

ผลกำรทบทวน

กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตำมควำมใน อยู่ระหว่ำงกำรแก้ไข
พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำร
๒๕๔๐
ของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐
จึงเห็นควรรอให้กำรแก้ไข
พระรำชบัญญัติดังกล่ำวเสร็จสิ้น
ก่อนจึงจะจัดให้มีกำรทบทวน
กฎกระทรวงนี้
สำนักงำน
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตำม อยู่ระหว่ำงกำรแก้ไข
คณะกรรมกำร ควำมในพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำร
พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำร
ข้อมูลข่ำวสำร
ของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐
ของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐
ของทำงรำชกำร
จึงเห็นควรรอให้กำรแก้ไข
พระรำชบัญญัติดังกล่ำวเสร็จสิ้น
ก่อนจึงจะจัดให้มีกำรทบทวน
กฎกระทรวงนี้
สำนักงำน
พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ คณะรัฐมนตรีในกำรประชุมเมื่อ
คณะกรรมกำร (แก้ไขเพิ่มโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค วันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ มี
คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖)
มติอนุมัติหลักกำรร่ำง
พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตำมที่
สำนักงำนคณะกรรมกำร
คุ้มครองผู้บริโภคเสนอ และให้
ส่งสำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำตรวจพิจำรณำ
ปัจจุบัน ร่ำงพระรำชบัญญัติฯ
อยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (คณะ
พิเศษ)
สำนักงำน
ประกาศคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบ คณะกรรมกำรขำยตรงและ
คณะกรรมกำร ตรง เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารยื่ น ค าขอจด ตลำดแบบตรง ตำม
คุ้มครองผู้บริโภค ทะเบี ย นการประกอบธุ ร กิ จ ขายตรงและการ พระรำชบัญญัติขำยตรงและ
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๕๐ (แก้ไข ตลำดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้มี
เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการขายตรงและ คำสั่งแต่งตั้ง คณะอนุกรรมกำร
ตลาดแบบตรง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคา พิจำรณำจัดทำร่ำงกฎ ระเบียบ
ขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและ ประกำศ และคำสั่งตำม
การประกอบธุ ร กิ จ ตลาดแบบตรง (ฉบั บ ที่ ๒) พระรำชบัญญัติขำยตรงและ
ตลำดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕
พ.ศ. ๒๕๕๖)

-๓-

ลำดับ หน่วยงำน

กฎหมำย

ผลกำรทบทวน
เพื่อพิจำรณำจัดทำกฎหมำย
ลำดับรองตำมพระรำชบัญญัติ
ขำยตรงและตลำดแบบตรง
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมี
ร่ำงประกำศคณะกรรมกำรขำย
ตรงและตลำดแบบตรง ฉบับ
ดังกล่ำวด้วย แต่เนื่องจำก
นำยวีระพงษ์ บุญโญภำส
ประธำนกรรมกำรขำยตรงและ
ตลำดแบบตรง ได้ถึงแก่กรรม
เป็นผลให้คณะกรรมกำรฯ
ไม่สำมำรถประชุมกรรมกำรได้
ซึ่งในปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำร
ดำเนินกำรสรรหำบุคคลที่มี
ควำมเหมำะสม เพื่อเสนอ
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมกำรดังกล่ำวต่อไป
ด้วยเหตุดังกล่ำวจึงมีข้อขัดข้อง
ในกำรออกประกำศทั้งสองฉบับ
ซึ่งต้องออกประกำศโดยอำศัย
อำนำจของคณะกรรมกำรขำย
ตรงและตลำดแบบตรง

