
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ - วันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ 

ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๕ 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 ๑๖ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมอายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ าทาง 
อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ าทางท้ายพระราชบัญญัติและการระงับการใช้รถหรือพักใช้
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งเป็นการชั่วคราว) 

๒ ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๓ ร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
๔ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๕ ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (ปรับปรุง

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ าทาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 
๑ กรมการค้าภายใน ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องตามพระราชบัญญัติ

การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. .... 
๒ กรมประมง ขอหารือเกี่ยวกับใบอนุญาติท าการประมงพาณิชย์ 
๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... (การวางทรัพย์) 
๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... 
๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดจันทบุรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไข

เพ่ิมเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕) 
๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดล าปาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไข

เพ่ิมเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดล าปาง พ.ศ. ๒๕๕๖) 
๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์  

ในท้องที่ต าบลทรายมูล ต าบลบางปลากด ต าบลโพธิ์แทน อ าเภอองครักษ์ และต าบลบ้านพริก อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
เป็นกรณีท่ีมีความจ าเป็นโดยเร่งด่วน 

๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ สินค้า
ฟุุมเฟือย และน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับอากาศยาน เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและห้ามน าผ่านไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหลี ก าหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ และสินค้าบางอย่าง ที่ส่งมาจากหรือมีแหล่งก า เนิดจากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี เป็นสินค้าที่ต้องห้ามน าเข้าและห้ามน าผ่านราชอาณาจักร และก าหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ 
สินค้าฟุุมเฟือย น้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับอากาศยาน และสินค้าบางอย่าง เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออก ห้ามน าเข้า และห้ามน าผ่าน
ราชอาณาจักร ไปยังกองก าลังติดอาวุธ เพ่ือใช้สนับสนุนกองก าลังติดอาวุธของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี พ.ศ. .... 

๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎส านักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
เครื่องแบบข้าราชการฝุายพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษส าหรับข้าราชการส านักงาน
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พ.ศ. .... 

๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและ
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการก าหนดบทบาทและหน้าที่ของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ใน
การส ารองจ่ายค่าบริการสาธารณสุขแก่โรงพยาบาลเอกชนนอกเครือข่ายสิทธิการรักษาของผู้มีสิทธิ กรณีเจ็บปุวนฉุกเฉิน 
ตามนโยบายการบูรณาการระบบประกันสุขภาพของรัฐบาล 

๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการเสนอความเห็นเกี่ยวกับทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบายการ
บริหารทุนหมุนเวียน 

๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขยายระยะเวลามาตรการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (VISA) ณ สถานทูตหรือสถานกงสุลไทย และปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา 
ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (VISA on Arrival : VOA) เป็นการชั่วคราว ส าหรับ ๒๑ ประเทศ เพ่ิมเติม 
๖ เดือน 

๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการฝึกอบรมร่วมกับทบวงการพลังงาน
ปรมาณูระหว่างประเทศ 

๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการต่ออายุบันทึกความตกลงว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยและ
รัฐบาลฟิลิปปินส์ 

 
 

    เอกสารแนบ ๒ 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ - วันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยให้นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรี
มอบหมายเป็นประธานกรรมการ และลดจ านวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิลงเป็นไม่เกิน ๒ คน 

๒. เพ่ิมที่มาของเงินและทรัพย์สินของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ คือ เงินที่ได้จากค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามกฎหมาย 
ว่าด้วยกีฬามวย และเงินค่าปรับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

๓. ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ มีอ านาจในการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ 
การใช้จ่ายเงินของกองทุนเพ่ือการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬามวย และกีฬาอาชีพตามกฎหมาย 

๔. ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนท ารายงานประจ าปี ประกอบด้วย ผลงาน งบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาเพ่ือรับทราบภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

กีฬาถือเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญต่อประชาชน สังคม และประเทศ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่มีส่วนในการเสริมสร้างและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภาคส่วนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพที่แข็งแรง มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ  
และมีน้ าใจเป็นนักกีฬาตลอดจนสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นแก่คนในชาติ การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการกีฬาจึงถือเป็นภารกิจ
ส าคัญที่รัฐจะต้องด าเนินการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ซึ่งการบูรณาการการด าเนินงานด้านกองทุนที่เกี่ยวข้องกับ 
การกีฬาของประเทศโดยการควบรวมกองทุนกีฬามวยตามกฎหมายว่าด้วยกีฬามวยและกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการส่งเสริมกีฬาอาชีพ เข้ากับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย จะท าให้รัฐ
สามารถส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาของประเทศได้ในทุกมิติ อย่างไรก็ดี ในการควบรวมกองทุนดังกล่าวจะเกิดผลสัมฤทธิ์  
ในการบริหารจัดการได้จ าเป็นต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ บางประการ เพ่ือให้ 
การขับเคลื่อนการด าเนินงานของการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยส่วนรวมได้อย่างแท้จริงต่อไป  

 

รายช่ือผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์ 
ชื่อสกุล   นายดิสทัต  โหตระกิตย์                         ต าแหน่ง   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๔๓๘ 
รายช่ือผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ 
ชื่อสกุล   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผน 
หมายเลขโทรศัพท ์  ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล์   kesineeksdk@gmail.com 

 


