
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม - วันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ 

ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๑๔ 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 ๑๙ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัตริาชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒ ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพ่ือการยกเว้นภาษี

เงินได้บุคคลธรรมดา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของส านักเลขานุการองค์กรส ารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียน 
บวกสาม พ.ศ. ๒๕๕๙) 

๓ ร่างกฎกระทรวงก าหนดจ านวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าท างาน  
และจ านวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องน าส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๔ ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. .... 
๕ ร่างกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. .... 
๖ ร่างกฎกระทรวงก าหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. .... 
๗ ร่างกฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ และการแต่งตั้ง

ผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. .... 
๘ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. .... 
๙ ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. .... 

๑๐ ร่างกฎกระทรวงก าหนดเรื่องที่อุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. .... 
๑๑ ร่างกฎกระทรวงระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ พ.ศ. .... 
๑๒ ร่างกฎกระทรวงการขอขึ้นทะเบียน การออกใบส าคัญการขึ้นทะเบียน และการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนที่ดินที่เป็นถิ่นก าเนิด

ของสมุนไพร หรือที่จะใช้ปลูกสมุนไพร พ.ศ. .... 
๑๓ ร่างกฎส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษส าหรับข้าราชการส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ในภาครัฐ พ.ศ. .... 
๑๔ ร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการได้รับความช่วยเหลือหรือได้รับการสนับสนุนส าหรับเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน 

ที่ได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๖๔ พ.ศ. .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 
๑ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ขอหารือกรณีการพิจารณายุติการสอบสวนทางวินัยส าหรับพนักงานที่เกษียณอายุหรือพ้นสภาพ

การเป็นพนักงาน 
๒ การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์ชี้แนะแนวทางการยื่นและช าระภาษีโรงเรือนและที่ดินต่อกรุงเทพมหานคร กรณี 

การให้เช่าที่ดินบริเวณตลาดนัดจตุจักร 
๓ กระทรวงการต่างประเทศ ขอความเห็นร่างระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการจัดซื้อจัดและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ของส่วนราชการในต่างประเทศ 
๔ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ขอหารือเกี่ยวกับการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ 

ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๕ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอความเห็นการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐกรณีป่าสงวนจังหวัดน่าน 
๖ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์ในการให้ความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ 
๗ ส านักงานเทศบาลเมืองท่าโขลง ขอหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๘ กระทรวงการคลัง ขอความเห็นหน่วยงานกลางเกี่ยวกับการขอปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวง 

การคลัง 
๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ

เงินคงคลัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทย

ฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การจัดการน้ าเสีย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไข

เพ่ิมเติมครั้งที่ ๕) เพ่ือโอนย้ายองค์การจัดการน้ าเสียไปอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย 
๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

รวม ๔ ฉบับ 
๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยา 

จังหวัดพะเยา พ.ศ. .... 
๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด พ.ศ. .... 
๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง 

รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน ๕,๑๑๒ ล้านบาท เพ่ือด าเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา และสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ของกรมทางหลวง 

๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นเอกสาร Busan Declaration ที่จะรับรองในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
ของกรอบเวทีความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกกับลาตินอเมริกา ครั้งที่ ๘ ที่สาธารณรัฐเกาหลี 

๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบการให้สัตยาบันสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ และ
รา่งพระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. .... 

๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการบรรเทาผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการขนส่งทางบกของภูมิอาเซียน ระยะที่ ๒ 

 
 
 
 

    เอกสารแนบ ๒ 


