
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน - วันพุธที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย

แล้วเสร็จ ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๙ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๑)  

ส านักงานฯ เร่งรัดการด าเนินการพิจารณาร่างกฎหมาย 
และให้ค าปรึกษาทางกฎหมายแก่หน่วยงาน เพ่ือให้
การจัดท ากฎหมายแล้วเสร็จ และมีผลใช้บังคับให้ทัน
ต่อสถานการณ์ เพ่ือคุ้มครองสิทธิของประชาชน 

๒ การให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ พิ จารณาให้ค าปรึกษา 

ทางกฎหมายแก่หน่วยงานภาครัฐ ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๒๙ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. .... 
๓ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. .... 
๔ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อ าเภอเมืองนนทบุรี อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

และเขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตบึงกุ่ม เขตคันนายาว เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 
๕ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะด าเนินการเพ่ือกิจการขนส่งมวลชน ในท้องที่อ าเภอเมืองนนทบุรี อ าเภอ

ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และเขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตบึงกุ่ม เขตคันนายาว เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 
๖ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตพ้ืนที่เพ่ือการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดเชียงราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๗ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตพ้ืนที่เพ่ือการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดตราด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๘ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดท้องที่งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ พ.ศ. .... 
๙ ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ า

ต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 
๑ กรมศุลกากร ขอหารือปัญหาข้อกฎหมาย 
๒ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หารือความชอบด้วยกฎหมายของการไม่ยกเลิกสัญญาการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เครือข่าย

กับบริษัท โมนาเทคโนโลยี จ ากัด 
๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติกระจายหน้าที่และอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. .... 
๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข

ชุมชน พ.ศ. .... 
๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิต และเครื่องหมาย

แสดงการเสียภาษีของทางราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ การอนุญาต การก าหนดอัตรา

ค่าตอบแทน ระยะเวลาและเงื่อนไขการลงทุนจัดให้มีหรือเข้าบริการจัดการท่าเรือ เรือหรือพาหนะส าหรับขนส่งข้ามฟาก  
ที่พักริมทาง หรือสิ่งก่อสร้างอ่ืนใดในเขตทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงพิเศษและทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. .... 

๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถจากการควบรวมกิจการ 
ของธนาคารพาณิชย์ไทยตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ ๓ พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียม 
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตรัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไข
เพ่ิมเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตรัง พ.ศ. ๒๕๕๘) 

๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา 
พ.ศ. .... 

๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทาน เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียก
เก็บค่าชลประทาน รวม ๓ ฉบับ 

๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการ
ของภาครัฐ พ.ศ. .... 

๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒๔ แผนงานการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย - มาเลเซีย - ไทย (IMT-GT) 

๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อที่ประชุม
รัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๔ และร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วย
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพส าหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 
๑๔ 

๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติปรับเพ่ิมกรอบวงเงินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ของกรมทางหลวง 

๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุคืนให้แก่ผู้ยกให้ ราย นางสาวรัตนาภรณ์ ตันเวท 
ติยานนท ์

๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๓ เพ่ือขอกันพื้นที่ 
ป่าสงวนแห่งชาติบริเวณที่กรมป่าไม้อนุมัติให้องค์การสวนยางเข้าท าประโยชน์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ส าหรับด าเนินโครงการ
อ่างเก็บน้ าคลองสังข์อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ต าบลกรุงหยัน อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 

     เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 
๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานสถานการณ์ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่างราชอาณาจักร

ไทยกับบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด ลิมิเต็ด 
๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

อย่างยั่งยืน (ลูกหนี้ ธ.ก.ส.) 
๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการจัดท าความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ

คอซอวอว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ 
๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการเป็นเจ้าภาพร่วมและการรับรองเอกสาร Global Call to Action on the World 

Drug Problem 
๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการบริจาคเงินสมทบกองทุนส าหรับพันธมิตรหลากอารยธรรมแห่งสหประชาชาติ 

(United Nations Alliance of Civilizations - UNAOC) 
๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการจัดท าความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งจอร์เจีย

ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการหรือหนังสือเดินทางพิเศษ 
๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติ 

ว่าด้วยการต่อสู้กับวัณโรค และร่างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกัน 
และควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

๒๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติผู้แทนรัฐบาลไทยลงนามในข้อตกลงการจัดซื้อเครื่องมือ เครื่องจักร พร้อม
องค์ประกอบส าหรับโครงการปรับปรุงและขยายขีดความสามารถในการผลิตกระสุนปืนเล็ก ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร (พร้อมอาคาร
ตามแบบก่อสร้างที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมยุทธโยธาทหารบก) ตามผลการด าเนินกรรมวิธีจัดซื้อโดยวิธีรัฐบาลต่อรัฐบาล 

๒๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติผู้แทนรัฐบาลไทยลงนามในข้อตกลงการจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป
ขนาดหนักแบบ Mi - 17 รุ่น V - 5 จ านวน ๒ เครื่อง 

๒๗ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน (ร่างพระราชบัญญัติควบคุมแร่ทองค าและ
ควบคุมการท าเหมืองแร่ทองค า พ.ศ. ....) 

๒๘ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน (ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ. ....) 

๒๙ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน (ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน - วันพุธที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. ปรับปรุงองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการบินพลเรือน และหน้าที่ความรับผิดชอบของส านักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย 

๒. ก าหนดให้การประกอบกิจการบริการการเดินอากาศต้องได้รับใบรับรอง  
๓. ก าหนดมาตรฐานการบริการการเดินอากาศ เช่น การบริการจราจรทางอากาศ บริการระบบสื่อสาร ระบบช่วยการเดินอากาศ และ 

ระบบติดตามอากาศยาน บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน เป็นต้น 
๔. ก าหนดหลักเกณฑ์การขนส่งวัตถุอันตรายและสิ่งของต้องห้ามหรือต้องดูแลเป็นพิเศษทางอากาศ 
๕. ก าหนดนโยบายการใช้ห้วงอากาศในการเดินอากาศของประเทศไทย 
๖. ให้ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจัดท าแผนนิรภัยเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความปลอดภัยการบินพลเรือน

ในระดับประเทศ 
๗. ก าหนดเงื่อนไข วิธีการ ระเบียบข้อบังคับในการด าเนินงานของผู้ด าเนินการเดินอากาศของไทย  
๘. ห้ามจุดและปล่อย หรือกระท าการใด เป็นการรบกวนหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อการเดินอากาศ เช่น บั้งไฟ โคมลอย  
๙. ก าหนดให้มีเงินทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน เพ่ือใช้จ่ายเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาด้านความปลอดภัย หรือการรักษา

ความปลอดภัยของผู้โดยสาร 
๑๐. ก าหนดอ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ตรวจสอบด้านการบิน 
๑๑. ปรับปรุงอัตราโทษปรับเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศให้ครอบคลุมกิจการการบินพลเรือนในทุกมิติที่รัฐต้องก ากับดูแล เพ่ือยกระดับการบิน 
พลเรือนของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการปรับปรุงกฎหมายนี้จะเป็นเครื่องมือส าคัญ 
ในการควบคุม ก ากับดูแล ส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย การอ านวยความสะดวก และเศรษฐกิจการบินพลเรือน
ของประเทศไทย รวมทั้งเพ่ือให้สอดคล้องตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศและรองรับการตรวจสอบตามโครงการ
ตรวจสอบและการก ากับดูแลความปลอดภัยสากลด้วย 

 

รายช่ือผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์  
ชื่อสกุล   นายดิสทัต  โหตระกิตย์                         ต าแหน่ง   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๖๒๙ 
รายช่ือผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ 
ชื่อสกุล   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผน 
หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล์   kesineeksdk@gmail.com 
 
 
 
 
 


