
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ - วันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย

แล้วเสร็จ ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๑๘ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๑)  

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

๒ การใหค้ าปรึกษาทางกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ พิจารณาให้ค าปรึกษา 

ทางกฎหมายแก่หน่วยงานภาครัฐ ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๓๙ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลนาโยงเหนือ ต าบลนาข้าวเสีย อ าเภอนาโยง 

ต าบลนาโยงใต้ ต าบลนาบินหลา ต าบลบ้านควน ต าบลโคกหล่อ อ าเภอเมืองตรัง และต าบลทุ่งค่าย อ าเภอย่านตาขาว จังหวัด
ตรัง พ.ศ. .... 

๓ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  (มาตรการภาษี
เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวรอง) 

๔ ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุน
การท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวรอง) 

๕ ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาส าหรับคนพิการซึ่งไม่มีสัญชาติไทย) 

๖ ร่างกฎกระทรวงก าหนดระยะเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการการแข่งขัน
ทางการค้า พ.ศ. .... 

๗ ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๘ ร่างกฎกระทรวงก าหนดชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองให้เป็นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๙ ร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วน 

ในท้องที่จังหวัดหนองบัวล าภู พ.ศ. .... 
๑๐ ร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วน

ในท้องที่จังหวัดสตูล พ.ศ. .... 
๑๑ ร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วน

ในท้องที่จังหวัดกระบี่ พ.ศ. .... 
๑๒ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดยโสธร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม

จังหวัดยโสธร พ.ศ. ๒๕๕๕) 
๑๓ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. .... 
๑๔ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. .... 
๑๕ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. .... 
๑๖ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. .... 
๑๗ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. .... 
๑๘ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. .... 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 
๑ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามของผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่ 
๒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หารือปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการแจ้งการครอบครองงาช้าง ตามพระราชบัญญัติ

งาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอหารือการหักค่าใช้จ่ายฯ กรณีหน่วยบริการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุข

เกินจริง/เท็จ 
๕ การกีฬาแห่งประเทศไทย ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน

ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกีฬามวยและกีฬาอาชีพ 
๖ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอหารือการรักษาราชการแทนกรณีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการ

จังหวัดหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ 
๗ นายศรัลย์ ธนากรภักดี ขอให้ตีความปัญหาข้อกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย 
๘ สถานีต ารวจภูธรเมืองนครนายก ขอหารือและขอความเห็น 
๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของสถาบัน

การเงิน พ.ศ. .... 
๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์รับค าขออนุญาต พ.ศ. .... 
๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบล

ทับใต้ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. .... 
๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบล

โป่งนก อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. .... 
๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบล

คลองวาฬ อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. .... 
๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพ่ือสร้างทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข ๔๓๖๙ สายพรุเตียว - ด่านศุลกากรสะเดาแห่งที่ ๒ พ.ศ. .... 
๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลบ้านค้อ อ าเภอโพนสวรรค์ 

ต าบลนาหว้า ต าบลนางัว อ าเภอนาหว้า และต าบลกุตาไก้ ต าบลปลาปาก จังหวัดนครพนม ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... 
๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลท่าธง และต าบลอาช่อง 

อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... 
๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลหนองแม่ไก่ ต าบลค าหยาด 

และต าบลทางพระ อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลพานพร้าว และต าบลหนองปลาปาก อ าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ให้เป็นเขตส ารวจ
การจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ 

๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงว่าด้วยผู้ด าเนินการสถานพยาบาลตามประเภท และลักษณะ
การให้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาล พ.ศ. .... 

๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย
จากชุมชน พ.ศ. .... 

๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 

     เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 
๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า

ในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร พ.ศ. .... 
๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ พ.ศ. .... 
๒๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความน าจับ

และเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานยาเสพติด พ.ศ. ... 
๒๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วย

หลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... 
๒๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างนโยบายห้วงอวกาศแห่งชาติ 
๒๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับกระทรวงการอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศส 
๓๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

ยาเสพติดแห่งราชอาณาจักรไทยกับส านักเลขาธิการแผนโคลัมโบว่าด้วยการจัดตั้งส านักงานสาขาของแผนโคลัมโบ ณ ประเทศไทย 
๓๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วย

ชีวจริยธรรม ครั้งที่ ๒๖ [26th Session of the International Bioethics Committee of UNESCO (IBC)] และการประชุม
คณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยจริยธรรมในความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๑๑ [11th Session of the World 
Commission on Ethics of Scientific Knowledge and Technology (COMEST)] ในปี ๒๕๖๒ 

๓๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย  
- แปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๖๒ และเห็นชอบในหลักการต่อร่างขอบเขตการฝึก (Concept Note) ส าหรับเสนอให้ประเทศไทยเป็น
เจ้าภาพจัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการเข้าเป็นภาคีพิธีสารแก้ไขอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 
๓๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการลงนามหนังสือแสดงเจตจ านงระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษและส านักงาน

ต ารวจแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ ส าหรับการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ 
๓๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการลงนามในกรอบข้อตกลงการด าเนินงานกับกองทุนโลกเพ่ือต่อสู้โรคเอดส์ วัณโรค 

และมาลาเรีย พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 
๓๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ กรณีเช่าอาคารที่ท าการส านักงานเศรษฐกิจ

การลงทุน ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 
๓๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการจัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมระหว่างกระทรวง

วัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงกิจการภายในแห่งรัฐบาลแห่งเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
๓๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ของไทยต่อประเด็นทะเลจีนใต้ 
๓๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการรับรองเอกสารผลการประชุมรัฐมนตรีวัฒนธรรมเอเชีย - ยุโรป ครั้งที่ ๘ 

 
 
 
 
 
 

 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ - วันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ๑. ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒. ร่างกฎกระทรวงก าหนดชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองให้เป็นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้   
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 

เพ่ิมสัตว์ป่าจ าพวกปลาในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง จ านวน ๑๒ ชนิด ดังนี้ 
๑. ปลากระเบนปีศาจครีบโค้ง (Mobula thurstoni) 
๒. ปลากระเบนปีศาจครีบสั้น (Mobula kuhlii) 
๓. ปลากระเบนปีศาจแคระ (Mobula eregoodootenkee) 
๔. ปลากระเบนปีศาจหางหนาม (Mobula japanica) 
๕. ปลากระเบนแมนต้าแนวปะการัง (Manta alfredi) 
๖. ปลากระเบนแมนต้ายักษ์ (Manta birostris) 
๗. ปลากระเบนราหูน้ าจืด หรือปลากระเบนเจ้าพระยา (Himantura chaophraya) 
๘. ปลาโรนิน หรือปลากระเบนท้องน้ า (Rhina ancylostoma) 
๙. ปลาฉนากเขียว (Pristis zijsron) 
๑๐. ปลาฉนากปากแหลม (Anoxypristis cuspidata) 
๑๑. ปลาฉนากฟันเล็ก (Pristis pectinata) 
๑๒. ปลาฉนากยักษ์ (Pristis pristis) 

โดยปลากระเบนราหูน้ าจืด หรือปลากระเบนเจ้าพระยา ให้สามารถเพาะพันธุ์ได้ 
 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

การก าหนดประเภทของสัตว์คุ้มครองเป็นการอนุรักษ์สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ และการประกาศรายชื่อสัตว์ที่ได้รับการคุ้มครอง
อย่างชัดเจน จะท าให้ประชาชนรับทราบและป้องกันไม่ให้กระท าผิดกฎหมายโดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

 

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 

 
 
 
 
 
 


