
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน - วันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย

แล้วเสร็จ ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๑๔ 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 ๒๔ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ .... 
๓ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพ่ือขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๖ สายนครราชสีมา - 

อุบลราชธานี ที่บ้านหนองบัวไชยวาน พ.ศ. .... 
๔ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๓๖๙ สายพรุเตียว - 

ด่านศุลกากรสะเดาแห่งที่ ๒ พ.ศ. .... 
๕ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษี

เพ่ือสนับสนุนการขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดเพ่ือใช้อยู่อาศัย ส าหรับโครงการประชารัฐสวัสดิการ
ของกรมบังคับคดี) 

๖ ร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วน
ในท้องทีจ่ังหวัดล าพูน พ.ศ. .... 

๗ ร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วน
ในท้องที่จังหวัดนครพนม พ.ศ. .... 

๘ ร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วน
ในท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. .... 

๙ ร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วน
ในท้องที่จังหวัดชลบุรี พ.ศ. .... 

๑๐ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในกรณีที่ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้รับใบอนุญาตตายหรือ 
สิ้นสภาพนิติบุคคล พ.ศ. .... 

๑๑ ร่างกฎกระทรวงสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ พ.ศ. .... 
๑๒ ร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภทของสถานบริการและด าเนินการของสถานบริการ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์

ในวยัรุ่น พ.ศ. .... 
๑๓ รา่งประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจ าเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๔ ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ ส าหรับ

คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถมายื่นค าขอรับหนังสือคนประจ าเรือ เพ่ืออยู่ในราชอาณาจักร 
เป็นการชั่วคราวและท างานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 
๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ขอหารือการแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการ 

สรรหาอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการ 
๒ ส านักงานบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ขอหารือการใช้นิติบุคคลของส านักงานบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริม

การอนุรักษ์พลังงาน 
๓ กระทรวงมหาดไทย หารือการรับพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
๔ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หารือปัญหาข้อกฎหมายการขออนุญาตเกี่ยวกับเฮมพ์ของการยาสูบแห่งประเทศไทย 
๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยด าเนินกิจการ 
๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในท้องที่ต าบลมะนังตายอ อ าเภอเมืองนราธิวาส 

และต าบลตันหยงมัส อ าเภอระเงะ จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... 
๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอ่ืน 

ในส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอความเห็นร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดให้หินเป็นหินประดับหรือหินอุตสาหกรรม และดิน

หรือทรายเป็นดินอุตสาหกรรมหรือทรายอุตสาหกรรม พ.ศ. .... 
๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง 

ก าหนดให้ยางรถใหม่เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการน าเข้ามาในราชอาณาจักร 
พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. .... 

๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เป็น
กรณทีี่มีความจ าเป็นโดยเร่งด่วน รวม ๔ ฉบับ 

๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ก าหนดจ านวน
คนต่างด้าวซึ่งจะมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจ าปี พ.ศ. .... 

๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้า
ทีต่้องห้ามส่งออกและห้ามน าผ่านไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก พ.ศ. .... 

๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่
ต าบลบางปู อ าเภอเมืองสมุทรปราการ และต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นกรณีที่มีความจ าเป็น 
โดยเร่งด่วน 

๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยอัตราค่าบริการ
จอดรถยนต์และวิธีการจัดเก็บค่าบริการจอดรถยนต์ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ พ.ศ. .... 

๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการก าหนดอัตรา 
ค่าโดยสารร่วม วิธีการจัดเก็บค่าโดยสารร่วม และการก าหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องช าระค่าโดยสารร่วม
ระหว่างรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม และโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน พ.ศ. .... 

๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างปฏิญญาที่จะมีการรับรองในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๔ ณ เมืองคาโตวีเซ สาธารณรัฐโปแลนด์ 

๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นเอกสารที่จะมีการรับรองในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๘ 

๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติการจัดท าและลงนามบันทึกความตกลงในการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาค 
ว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือความยั่งยืนของซีมีโอที่ประเทศไทย 

๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติกรอบการหารือส าหรับการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง 
ครั้งที่ ๒๕ 

 

     เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 
๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่ง - 

สมุทรปราการและช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยให้กรุงเทพมหานคร 
๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบการกู้เงินเพ่ือใช้ในการรับโอนทรัพย์สิน และหนี้สินของโครงการรถไฟฟ้า 

สายสีเขียวช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต - และช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ 
๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีส าหรับการประชุมว่าด้วยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีนิวเคลียร์ 
๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีต่อร่างขอบเขตอ านาจหน้าที่ (TOR) รัฐมนตรีแรงงานอาเซียน 

(ALMM) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคญัของหน่วยงาน 
ประจ าวนัพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน - วันพธุที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ .... 

สาระส าคัญของร่างพระราชก าหนด 

๑. ให้น าความผิดฐานบังคับใช้แรงงานหรือบริการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฯ มาก าหนดเป็น 
ความผิดตามกฎหมายนี้ด้วย 

๒. ก าหนดข้อยกเว้นการใช้แรงงานที่ไม่ถือเป็นความผิดตามกฎหมายนี้ ได้แก่ งานในหน้าที่ราชการทหาร งานจากการปฏิบัติหน้าที่ 
พลเรือนหรือเจ้าหน้าที่รัฐตามรัฐธรรมนูญ งานบ าเพ็ญประโยชน์ตามค าพิพากษา และงานหรือบริการในการป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ 

๓. ให้น ามาตรการคุ้มครองและเยียวยาผู้ เสียหายในความผิดฐานค้ามนุษย์ฯ มาใช้บังคับกับการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ 
ตามกฎหมายนี้ด้วย 

๔. ก าหนดโทษส าหรับการท าความผิดเกี่ยวกับการบังคับใช้แรงงานให้ชัดเจนและเพียงพอ เพ่ือป้องกันและยับยั้งการกระท า
ความผิดตามที่ก าหนดไว้ในอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

๕. กรณีผู้แทนนิติบุคคลกระท าความผิดให้ได้รับโทษเท่ากับอัตราโทษของผู้กระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ 
 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ร่างพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ .ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. .... มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือแก้ไขบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันที่ไม่เอ้ือต่อการด าเนินการเพ่ือป้องกันและขจัดการบังคับใช้
แรงงานหรือบริการตามยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน อันจะเป็นการสร้างความมั่นคง
ทางด้านแรงงาน เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ตลอดจนเพ่ือให้ประเทศไทยสามารถอนุวัตการ ให้เป็นไปตามพิธีสาร ค.ศ. ๒๐๑๔ 
ส่วนเสริมอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๒๙ ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. ๑๙๓๐ ซึ่งการใช้บังคับกฎหมายฉบับนี้ 
จะส่งผลดีต่อความมั่นคงทางด้านแรงงาน สังคม และความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ 
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