
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ - วันพุธที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย

แล้วเสร็จ ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๑๑ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๑)  

ส านักงานฯ เร่งรัดการด าเนินการพิจารณาร่างกฎหมาย 
ค าแปล และให้ค าปรึกษาทางกฎหมายแก่หน่วยงาน 
เพ่ือให้การจัดท ากฎหมายแล้วเสร็จ และมีผลใช้บังคับ
ให้ทันต่อสถานการณ์ เพ่ือคุ้มครองสิทธิของประชาชน 

๒ การให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ พิจารณาให้ค าปรึกษา 

ทางกฎหมายแก่หน่วยงานภาครัฐ ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๒๑ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 

๓ การพิจารณาค าแปล 
     ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาค าแปลแล้วเสร็จ 
ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๑๗ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๓) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชกฤษฎีกาให้น าราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบ ารุงท้องที่ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ 

มาใช้ในการประเมินภาษีบ ารุงท้องที่ส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. .... 
๓ ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๔ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดพะเยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม

จังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖) 
๕ ร่างกฎกระทรวงลดอัตราค่าธรรมเนียมส าหรับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัดในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ พ.ศ. .... 
๖ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... (การก าหนด

หน้าที่และอ านาจในร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี) 
๗ ร่างกฎส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษส าหรับข้าราชการส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๘ ร่างประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดท าประมาณการรายได้ การก าหนด

และการช าระราคาอ้อยและค่าผลิตน้ าตาลทราย และอัตราส่วนของผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงาน พ.ศ.... 
๙ ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย ว่าด้วยการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา สถานที่เก็บรักษา การส ารวจ 

การขนย้าย การส่งมอบและการจ าหน่ายน้ าตาลทราย พ.ศ.... 
๑๐ ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาตให้ส่งออก

น้ าตาลทราย พ.ศ..... 
๑๑ ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดเก็บเงินจากการจ าหน่าย

น้ าตาลทรายภายในราชอาณาจักรเข้ากองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ.... 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอหารือกรณีการพ้นจากต าแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
๒ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๗) แห่งพระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓ กระทรวงพลังงาน หารือการพิจารณาลงโทษทางวินัย 
๔ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ขอหารือผลกระทบจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กับอ านาจการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ตามพระราชบัญญัติ
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๕ กรมศุลกากร ขอหารือประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการน ารถยนต์ของกลางที่น าออกประมูลขายทอดตลาด 
๖ ส านักงาน ก.อบต. หารือการด าเนินการตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๖๐ เรื่อง การขับเคลื่อน

การปฏิรูปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
๗ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอหารือกรณีการขอรับช้างของกลางในคดีไปดูแลระหว่างการสอบสวน 
๘ ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ขอหารือการปฏิบัติตามค าสั่งนายกรัฐมนตรีที่ ๔/๒๕๔๗ เรื่อง ก าหนดมาตรการเพ่ือ

แก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ ามันเชื้อเพลิงและพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๙ กระทรวงมหาดไทย ขอความเห็นการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องระหว่างจังหวัดกาญจนบุรีกับเขตปกครองตนเอง

อ๋ีเหลียงซาน มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
๑๐ กรมการขนส่งทางบก ขอหารือการปฏิบัติตามกฎกระทรวงงดรับจดทะเบียนรถที่ประกอบจากชิ้นส่วนของรถที่ใช้แล้วที่น าเข้า 

มาจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. .... 
๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวรอง) 

๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่) 

๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาให้น าราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษี
บ ารุงท้องที่ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ มาใช้ในการประเมินภาษีบ ารุงท้องที่ส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. .... 

๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. .... 
๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย 

การยกเว้นรัษฎากร (มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับคนพิการซึ่งไม่มีสัญชาติไทย) 
๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการจ าหน่ายที่ดินและอาคารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจรของการนิคมอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทยออกจากบัญชี 
๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๓ เรื่อง แนวทางการแก้ไข

ปัญหาการออกเอกสารสิทธิให้แก่ราษฎรในพื้นที่อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานผลการพิจารณาที่มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไข

ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่ง (กรณีชุมชนป้อมมหากา  
ขอความเป็นธรรมจากการถูกกรุงเทพมหานครขับไล่ออกจากพ้ืนที่และขอให้มีการตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาชุมชน 
ป้อมมหากา อย่างมีส่วนร่วม) 

 

 

     เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 
๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติลงนามสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกั บโรมาเนียว่าด้วย 

การโอนตัวผู้ต้องค าพิพากษาและความร่วมมือในการบังคับให้เป็นไปตามค าพิพากษาในคดีอาญา (สนธิสัญญาโอนตัวนักโทษ) 
๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการประชุมผู้น ากรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ครั้งที่ ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชือ่ค าแปลที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 
๑ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ขอความอนุเคราะห์ตรวจและลงนามรับรองค าแปลภาษาอังกฤษ พระราชบัญญัติ

คุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๒ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ขอความอนุเคราะห์ตรวจและลงนามรับรองค าแปลภาษาอังกฤษพระราชบัญญัติ

ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓ กระทรวงการคลัง ขอความอนุเคราะห์ตรวจพิจารณาพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ฉบับภาษาอังกฤษที่ไม่เป็นทางการ 
๔ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ขอความร่วมมือตรวจค าแปลภาษาอังกฤษพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓  
๕ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ขอความร่วมมือตรวจค าแปลภาษาอังกฤษกฎกระทรวงการสอบคุณสมบัติและข้อเท็จจริง

เกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่และความเหมาะสมของผู้รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมฯ 
๖ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ขอความร่วมมือตรวจค าแปลภาษาอังกฤษระเบียบคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเตรียมความพร้อมในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๗ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ขอความร่วมมือตรวจค าแปลภาษาอังกฤษระเบียบคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการขอขยายระเบียบระยะเวลาการด าเนินการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในกรณีมีพฤติการณ์
พิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๘ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์ตรวจค าแปลเอกสารระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๙ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์ตรวจค าแปลเอกสารระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการน าส่ง
เสียงและของใช้ให้แก่เรือเดินทะเลต่างประเทศภายในท่าเรือกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑๐ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์ตรวจค าแปลเอกสารระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับสินค้าอันตรายของท่าเรือแหลมฉบัง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑๑ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์ตรวจค าแปลเอกสารระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการน าเข้าและส่งออกสินค้าอันตรายของท่าเรือกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๑๒ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์ตรวจค าแปลเอกสารระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจดทะเบียน
ผู้ท าหน้าที่บรรทุกหรือขนถ่ายสินค้าเรือเดินทะเลต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๑๓ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์ตรวจค าแปลเอกสารระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการออกบัตร
อนุญาตผ่านเข้าออกเขตศุลกากร พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑๔ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์ตรวจค าแปลเอกสารระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการขออนุญาต
เป็นผู้ประกอบการเปิดตู้สินค้าขาเข้าและบรรจุสินค้าเข้าตู้สินค้าเพ่ือการส่งออกภายในท่าเรือกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๑๕ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์ตรวจค าแปลเอกสารคู่มือการให้บริการท่าเรือกรุงเทพ 
๑๖ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์ตรวจและรับรองระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทยว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ

การน าเข้าและส่งออกสินค้าอันตรายท่าเรือกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๕๐  
๑๗ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์ตรวจและรับรองระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทยว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ

สินค้าอันตรายของท่าเรือแหลมฉบัง พ.ศ. ๒๕๕๔  
 
 
 
 
 

    เอกสารแนบ ๓ 


