
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม - วันพุธที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ 

ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๓ 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 ๒๔ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษี

เพ่ือสนับสนุนวิสาหกิจเพ่ือสังคม) 
๓ ร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพ้ืนที่

บางส่วนในท้องที่ต าบลนิคมล านารายณ์ ต าบลล านารายณ์ ต าบลบ้านใหม่สามัคคี ต าบลบัวชุม ต าบลชัยนารายณ์ ต าบล
ท่ามะนาว และต าบลท่าดินด า อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี พ.ศ. .... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ขอให้พิจารณาร่างค าแปลอย่างไม่เป็นทางการอนุสัญญา BIMSTEC ว่าด้วยความช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญา 

๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การระหว่างประเทศและ
การประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. .... 

๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบัลลาสต์ส าหรับหลอด

ฟลูออเรสเซนซ์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 
๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดมีบัลลาสต์ในตัว

ส าหรับการให้แสงสว่างทั่วไปต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 
๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดฟลูออเรสเซนซ์

ขั้วเดี่ยวต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 
๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการส าหรับการปฏิบัติงานประจ าส านักงานในพ้ืนที่

พิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต การต่ออายุ

ใบอนุญาต การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก และใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตผู้จัดการ
หอพัก พ.ศ. .... 

๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยทรายสว่าง เป็นทางน้ า
ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภทในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดตรัง พ.ศ. .... 

๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้เช่า ให้เช่าซื้อ
ที่ดิน และทรัพย์สินของกรมชลประทานเพื่อใช้ในการท าเกษตรกรรม พ.ศ. .... 

๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
ส าหรับแปลงที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... 

๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเมืองปัก จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. .... 
๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนปง จังหวัดพะเยา พ.ศ. .... 
๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนที่ดินของกรม

ชลประทานเพื่อใช้ในการท าเกษตรกรรม พ.ศ. .... 
๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 

ในท้องที่ต าบลโนนสะอาด อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น เป็นกรณีที่มีความจ าเป็นโดยเร่งด่วน 
๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เงินเพ่ิม

การครองชีพชั่วคราว และเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการให้ความช่วยเหลือเงินด ารงชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม 

๒๕๑๖ 
๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา 

 

    เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 

๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอผ่อนผันยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง การด าเนิน
โครงการใดๆ ของหน่วยงานของรัฐที่มีความจ าเป็นจะต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีป่า 

๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
เนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม (ร่างกฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์เงื่อนไขและอัตราในการจ่ายเงินสงเคราะห์และก าหนดลักษณะของความพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็น
อุปสรรคส าคัญยิ่งในการประกอบอาชีพหรือในการด ารงชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงิน
ช่วยเหลือค่าจัดการศพผู้ประสบภัย เนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่
มนุษยธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ) 

 


