
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน - วันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน 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 ๓๘ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลคลองหก ต าบลคลองเจ็ด อ าเภอคลองหลวง และ

ต าบลบึงช าอ้อ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. .... 
๓ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลปงแสนทอง ต าบลบ่อแฮ้ว ต าบลบ้านเป้า ต าบล

ต้นธงชัย และต าบลพิชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง พ.ศ. .... 
๔ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลแม่สลิด อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก พ.ศ. .... 
๕ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลไพรวัน อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 
๑ การกีฬาแห่งประเทศไทย ขอความเห็นกรณีผู้มีสิทธิในการจัดการแข่งขันกีฬามวย โดยไม่ต้องขออนุญาตจัดการแข่งขันกีฬามวย

ตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒ กรมปศุสัตว์ ขอหารือการรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์น าเข้าจากต่างประเทศ 
๓ กรมธนารักษ์ หารือปัญหากรณีสถานะที่ดินราชพัสดุหมายเลขทะเบียนที่ สฏ.๙๕๘ บริเวณสนามบินสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
๔ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฯ 
๕ คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์ความเห็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบ

ท่อส่งน้ ามันเชื้อเพลิงทางท่อ 
๖ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ขอหารือปัญหาข้อกฎหมาย 
๗ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอหารือเกี่ยวกับสถานะของเงินสนับสนุนกิจกรรมภาครัฐที่ได้รับจากองค์การเภสัชกรรม 
๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการขายที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. .... 
๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการบริจาคให้แก่สถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามสัญญาระหว่าง
รัฐบาลไทยกบัทบวงการช านัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ) 

๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลรับร่อ 
และต าบลหินแก้ว อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร พ.ศ. .... 

๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลเชียงเครือ อ าเภอเมือง
สกลนคร จังหวัดสกลนคร ให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... 

๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพ่ือขยายทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๒๒๖ สายนครราชสีมา - อุบลราชธานี ที่บ้านหนองบัวไชยวาน พ.ศ. .... 

๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกา จ านวน ๑ ฉบับ และร่างกฎกระทรวง จ านวน ๑๕ ฉบับ ออก
ตามความในพระราชบัญญัติศุลากร พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้สาขาทัศนมาตรเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ 
พ.ศ. .... 

๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้รับหลักประกัน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 
๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยนกเค้า เป็นทางน้ า

ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด

หรือบางประเภท รวม ๕ ฉบับ 
๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด

หรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. .... 
๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม รวม ๓ ฉบับ 
๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดท่า ที่ หรือสนามบินในราชอาณาจักรให้เป็นด่านศุลกากร 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ..... (สนามบินบุรีรัมย์) 
๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดเครื่องก าเนิดรังสีที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุม พ.ศ. .... 
๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น

รัษฎากร (มาตรการภาษีเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี ๒๕๖๐) 
 

    เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 
๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการแก้ไขกฎหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบการน าเข้า - ส่งออกสินค้าเกษตร

และอาหาร (ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....) 
๒๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นแนวทางในการแก้ปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย กรณีน าเรือออกนอกระบบ 
๒๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นสถานการณ์และความคืบหน้าการด าเนินงานระงับข้อพิพาทระหว่างราชอาณาจักรไทย 

กับบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด ลิมิเต็ด และแนวทางการด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
๒๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนื้นนืูและพัฒนาเกษตรกร

เฉพาะกิจ 
๒๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการเข้าเป็นภาคีความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - ฮ่องกง และความตกลงด้านการลงทุน

ระหว่างรัฐบาลของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกับรัฐบาลของประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติ 
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

๒๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการประชุมผู้น ากรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ ๙ 
๓๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์ (ASEAN 

Declaration to Prevent and Combat Cybercrime) ในการประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียน ครั้งที่ ๓๑ (๓๑st ASEAN Summit) 
๓๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการจัดตั้งส านักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจ าประเทศไทย 
๓๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นเอกสารส าคัญที่จะมีการรับรองในการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๕ 

และการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ ๒๙ 
๓๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติหลักการการระบายผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังที่คงเหลือในการดูแลของรัฐ 

(เพ่ิมเติม) 
๓๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติผู้ลงทุนโครงการพัฒนาที่ดินบริเวณพ้ืนที่สยามสแควร์บางส่วน (อาคารกลุ่ม L) 

ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประมง กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย และกรมปศุสัตว์และประมง กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ว่าด้วยความร่วมมือด้านประมง 

๓๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อเอกสารที่จะมีการลงนามหรือการรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๑ 
และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง 

๓๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงกรณ์ร่วมว่าด้วยการส่งเสริมสตรี สันติภาพ และความมั่นคงในอาเซียน 
(Draft Joint Statement on Promoting Women, Peace and Security in ASEAN) 

๓๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมเกี่ยวกับการเจรจา RCEP ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน 
ครั้งที่ ๓๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


