
สรุปผลข้อมูลผลงานสําคัญของหน่วยงาน 
ประจําวันพฤหัสบดทีี่ ๒๗ สิงหาคม - วันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ลําดับ ผลงาน/กิจกรรมสําคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย

แล้วเสร็จ ภายในสัปดาห์นี้ จํานวน ๑๑ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๑) 
 

สํานักงานฯ เร่งรัดการดําเนินการพิจารณา 
ร่างกฎหมาย และให้คําปรึกษาทางกฎหมาย 
แก่หน่วยงาน เ พ่ือให้การจัด ทํากฎหมาย 
แ ล้ ว เ ส ร็ จ  แ ล ะ มี ผ ล ใ ช้ บั ง คั บ ใ ห้ ทั น ต่ อ
สถานการณ์ เพ่ือคุ้มครองสิทธิของประชาชน 

๒ การให้คําปรึกษาทางกฎหมาย 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาให้คําปรึกษาทาง

กฎหมายแก่หน่วยงานภาครัฐ จํานวน ๑๗ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ลําดับท่ี เรื่อง 

๑ ร่างพระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในท้องท่ีตําบลหนองตรุด ตําบลนาโต๊ะหมิง และตําบล

บางรัก อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง พ.ศ. .... 
๓ ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในเขตอุตสาหกรรม

ท่ัวไป นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี และเขตประกอบการเสรีเหมราชชลบุรี ในท้องท่ีตําบลบ่อวิน อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... 

๔ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การยกเว้น
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและอากรแสตมป์ สําหรับกรณีการโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินท่ีเป็นท่ีตั้งของสถานเอกอัครราชทูต
อินโดนีเซียประจําประเทศไทย) 

๕ ร่างกฎกระทรวงกําหนดระยะเวลาการทําหน้าท่ี เงินเดือนและค่าตอบแทนอย่างอ่ืน สิทธิประโยชน์ ระเบียบและวินัยของ
บุคคลเข้าทําหน้าท่ีทหารเป็นการชั่วคราว (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การปรับปรุงสิทธิประโยชน์ของอาสาสมัครทหารพราน) 

๖ ร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (การยกเว้นภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่ผู้ขอกลับไปใช้สิทธิในบําเหน็จบํานาญข้าราชการตามพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิใน
บําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. ๒๕๕๗) 

๗ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. .... 
๘ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บงัคับผังเมืองรวมเมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. .... 
๙ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ 

ผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี พ.ศ. ๒๕๕๔) 
๑๐ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. .... 
๑๑ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. .... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายช่ือคําปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ลําดับท่ี เรื่อง 

๑ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอหารือขอสอบถามแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก 
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ กรณี การดําเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๒ กรมสอบสวนคดีพิเศษ หารือปัญหาการดําเนินการตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ 
๓ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. .... 
๔ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
๕ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
๖ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

(ตามมาตรา ๔๙ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร) 
๗ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพัดลมไฟฟ้า

กระแสสลับ - คุณลักษณะท่ีต้องการด้านความปลอดภัยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 
๘ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้

อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพ้ืนท่ีบางส่วนในท้องท่ีจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. .... 
๙ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดให้การเวนคืน

อสังหาริมทรัพย์ เพ่ือขยายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๔๐๓๐ สายเทพกษัตรี - เชิงทะเล เป็นกรณีท่ีมีความจําเป็นโดย
เร่งด่วน 

๑๐ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการประชุมระดับรัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดียว่าด้วยเรื่อง
เศรษฐกิจภาคทะเล ครั้งท่ี ๑ (๑st Indian Ocean Rim Association Ministerial Blue Economy Conference - 
BEC) 

๑๑ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างแถลงการณ์ร่วมระดับรัฐมนตรีเอเปคด้านการปฏิรูปโครงสร้าง ครั้งท่ี ๒ 
(APEC Structural Reform Ministerial Meeting) 

๑๒ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจไทย - ฮังการี ครั้งท่ี ๒ 

๑๓ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นบริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัท วิจิตรภัณฑ์สวน
ปาล์ม จํากัด ขออนุญาตทําการปลูกปาล์มน้ํามันภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่ารับร่อและป่าสลุย ท้องท่ีตําบลหงส์
เจริญ และตําบลรับร่อ อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 

๑๔ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการซื้อขายวัสดุอุปกรณ์พร้อมการติดตั้ง
และถ่ายทอดเทคโนโลยีสําหรับโครงการเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตกระสุนปืนรถถังเพ่ือสนับสนุนเหล่าทัพและ
เพ่ือการส่งออกต่างประเทศ (ระยะท่ี ๑) (ช่วงท่ี ๒) โดยวิธีรัฐบาลต่อรัฐบาล 

๑๕ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการซื้อขายตามโครงการขยายขีด
ความสามารถในการผลิตดินส่งลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิด (ระยะท่ี ๒) 

๑๖ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีขอความเห็นการลงนามในร่างหนังสือแสดงความเข้าใจการจัดตั้งโครงการจัดการกองทุน
รวมภูมิภาคเอเชียข้ามพรมแดนภายใต้กรอบเอเปค 

๑๗ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ 

 
 
 
 

    เอกสารแนบ ๒ 


