
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน - วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ 

ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๑๐ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๑) 
 

ส านักงานฯ เร่งรัดการด าเนินการพิจารณา 
ร่างกฎหมาย และให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย
แก่หน่วยงาน เพ่ือให้การจัดท ากฎหมาย
แล้วเสร็จ และมีผลใช้บั งคับให้ทันต่อ
สถานการณ์ เพ่ือคุ้มครองสิทธิของประชาชน 

๒ การให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย

แก่หน่วยงานภาครัฐ จ านวน ๒๒ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฟิวส์ก้ามปูต้องเป็นไปตาม
มาตรฐาน พ.ศ. .... 

๒ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 
๓ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. .... 
๔ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. .... 
๕ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. .... 
๖ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ พ.ศ. .... 
๗ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. .... 
๘ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

พ.ศ. .... 
๙ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

พ.ศ. .... 
๑๐ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การก าหนด

ฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา ๔๙ ทวิ แห่งประมวล
กฎหมายรัษากร 

๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร จ านวน ๓ ฉบับ 
(มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้) 

๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา 
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับโดยเสน่หาที่นักกีฬา นักกีฬา
พิเศษและบุคลากรทางกีฬา ได้รับอันเนื่องมาจากการแข่งขันมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ) 

๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (การด าเนินการเพ่ือรองรับการโอนเงินจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพไปออมต่อเนื่องในกองทุนรวม  
เพ่ือการเลี้ยงชีพ) 

๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ทูลเกล้าฯ 
ถวาย "รางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์" พ.ศ. .... 

๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงเพ่ือรองรับการใช้บังคับพระราชก าหนดการน าคนต่างด้าวมา
ท างานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๓ ฉบับ 

๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการลงนามกรอบยุทธศาสตร์ Bay of Bengal Large 
Marine Ecosystem Strategic Action Programme (BOBLME SAP) ๒๐๑๕ 

๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการเข้าร่วมเป็นสมาชิก Global Alliance for Chronic Diseases (GACD) 
๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นเงินกู้จากรัฐบาลญี่ปุ่นส าหรับโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ 

- รังสิต ระยะที่ ๓ 
๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการด าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับ

สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน 
๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์เพ่ือรับโอนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 

ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นมาตรการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกรรายย่อย 
๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๘) 
๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอผ่อนผันการใช้พ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ ๑ เอ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ 

ธันวาคม ๒๕๔๖ และขอผ่อนผันยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ส าหรับโครงการก่อสร้างทาง ๔ 
ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ สาย อ.กบินทร์บุรี - อ.วังน้ าเขียว ตอน ๓ จ.นครราชสีมา จ.ปราจีนบุรี ส่วนที่ ๑ และ
ส่วนที่ ๒ และสาย อ.กบินทร์บุรี - อ.ปักธงชัย (ทางเชื่อมผืนป่า) จ.ปราจีนบุรี 

 
 

    เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 

๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการด าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับ
สาธารณรัฐเยเมน 

๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย - ลาว 
๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นท่าทีไทยส าหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าระหว่างไทยกับ

สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ครั้งที่ ๒ 
๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การจ าหน่าย

หลักทรัพย์ของรัฐ 
 


