
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน - วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ 

ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๘ 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 ๓๙ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๓ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 
๔ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะพลาสติกส าหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อต้องเป็น 

ไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 
๕ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบัลลาสต์ส าหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 

พ.ศ. .... 
๖ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 
๗ ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๘ ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชก าหนดพิกัด

อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ..) (ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางวิจัย พัฒนา หรือ
ทดสอบสมรรถนะยานยนต์ต้นแบบในภูมิภาค) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ขอหารือการบังคับใช้กฎหมาย 
๒ ส านักงานเทศบาลต าบลทับช้าง ขอความอนุเคราะห์ตีความ ความหมายของค าว่า มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
๓ ส านักงานเทศบาลต าบลพระลับ ขอหารือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงพนักงานเทศบาล 
๔ ศาลากลางจังหวัดล าปาง ขอหารือข้อกฎหมายตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พทุธศักราช ๒๔๘๔ 
๕ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอหารือกรณีลูกจ้างของมหาวิทยาลัยมหิดลขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
๖ ส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดภูเก็ต ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับวาระการด ารงต าแหน่งของประธาน

กรรมการอิสลามประจ าจังหวัด 
๗ กรมการค้าภายใน ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับอ านาจของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าตามพระราชบัญญัติ

การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๘ กรมศุลกากร ขอหารือกรณีน าเครื่องเล่นเกมจากต่างประเทศผ่านประเทศไทยไปยังประเทศที่สาม 
๙ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ 

๑๐ ธนาคารออมสิน หารือการเสียภาษีท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกรรมบัตรเครดิตของธนาคารออมสิน 
๑๑ กรมศุลกากร ขอความอนุเคราะห์หารือประเด็นข้อกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการน าของออกไปใช้ในพ้ืนที่

สัมปทานปิโตรเลียมในเขตไหล่ทวีปบริเวณทะเลอ่าวไทย และการน าของจากเขตไหล่ทวีปเข้ามาในราชอาณาจักร 
๑๒ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอหารือข้อกฎหมายเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน

รับรองสิ่งพิมพ์ออก 
๑๓ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอหารือข้อกฎหมาย 
๑๔ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายมาตรา ๘๕ แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๕ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอหารือการประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง 

การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง 
๑๖ ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หารือเรื่องอ านาจในการลงนามสัญญาจ้าง 
๑๗ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอหารือกรณีการลงนามในสัญญาจ้างเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
๑๘ กระทรวงพาณิชย์ ขอหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการด าเนินการตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ 
๑๙ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอหารือเก่ียวกับค าสั่ง อ.ก.พ. กรม ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอหารือขั้นตอนการด าเนินการภายหลังร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพ่ือจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) มีผลใช้บังคับ 
๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติโอนที่ราชพัสดุที่ เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้ 

เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ในท้องที่ต าบลกมลาไสย อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้แก่ นางบุญมี ดอนเมือง 
และนางสวาท ดอนกระสินธุ์ พ.ศ. .... 

๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด 
พ.ศ. .... 

๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบล 
งิ้วงาม ต าบลน้ าริด ต าบลผาจุก ต าบลท่าเสา ต าบลบ้านด่าน ต าบลคุ้งตะเภา ต าบลป่าเซ่า ต าบลท่าอิฐ ต าบลหาดกรวด 
อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ ต าบลฝายหลวง ต าบลชัยจุมพล ต าบลทุ่งยั้ง ต าบลด่านแม่ค ามัน ต าบลไผ่ล้อม อ าเภอลับแล ต าบล 
วังแดง ต าบลข่อยสูง ต าบลบ้านแก่ง ต าบลน้ าอ่าง ต าบลหาดสองแคว อ าเภอตรอน ต าบลท่าสัก ต าบลนายาง ต าบลไร่อ้อย 
ต าบลคอรุม ต าบลนาอิน ต าบลบ้านหม้อ ต าบลท่ามะเฟือง ต าบลพญาแมน อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ต าบลดงคู่ อ าเภอ
ศรีสัชนาลัย ต าบลนครเดิฐ ต าบลน้ าขุม ต าบลศรีนคร ต าบลคลองมะพลับ อ าเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย และต าบลหินลาด 
อ าเภอวัดโบสถ์ ต าบลตลุกเทียม ต าบลดงประค า ต าบลศรีภิรมย์ ต าบลวงฆ้อง อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. .... 

 

    เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 

๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบล
ท่าฉนวน อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท พ.ศ. .... 

๒๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบล
คลองหก ต าบลคลองเจ็ด อ าเภอคลองหลวง และต าบลบึงช าอ้อ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. .... 

๒๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ  
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ พ.ศ. .... 

๒๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ พ.ศ. .... 

๒๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การก าหนดให้ของได้รับยกเว้นจากบทบังคับ
ตามความในมาตรา ๑๐ แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๓) และร่างประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรส าหรับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่น าเข้ามาแสดงและจ าหน่ายในงานแสดงสินค้าอัญมณี
และเครื่องประดับไทย (ฉบับที่ ๒) 

๒๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยออกตามความในมาตรา 
๑๘ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ จ านวน ๓ ฉบับ 

๓๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการขออนุมัติจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติหน้าที่ท่ีศูนย์อาเซียน - จีน ที่กรุงปักก่ิง 
๓๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นแนวทางการจัดให้ใช้ที่ราชพัสดุ บริเวณถนนสุขุมวิท ต าบลบางพระและต าบล

ทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
๓๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นหลักการการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร 
๓๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นสรุปสาระส าคัญการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ ๙ และการประชุม

ที่เก่ียวข้อง 
๓๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการพระราชทานอภัยโทษให้แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

๓๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor Development) 

๓๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบเสนอข้อก าหนดร่างขอบเขตการท างานของกองทุนเพ่ือบรรเทาทุกข์และ
ให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมส าหรับเหยื่อจากการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ (Terms of Reference of the 
Trust Fund for Humanitarian and Relief Efforts for the Victims of Irregular Movement of Persons) 

๓๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็น (ร่าง) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) ระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

๓๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบร่างเจตนารมณ์ว่าด้วยการจัดตั้งคณะท างานความร่วมมือทางทหาร
ระหว่างกองทัพบกกับกองก าลังป้องกันตนเองทางบกญี่ปุ่น 

๓๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย - ปากีสถาน 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน - วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. ให้ผู้อ านวยการสถานพินิจในจังหวัดที่ยังไม่มีสถานที่ควบคุม มีอ านาจน าเด็กและเยาวชนไปฝากควบคุมยังสถานพินิจ
ใกล้เคียงอ่ืนตามท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 

๒. กรณีเด็กอายุไม่เกิน ๑๐ ปีที่กระท าความผิดเป็นครั้งแรก ให้พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานอื่นเรียกเด็กและบิดา มารดา 
ผู้ปกครอง บุคคลหรือผู้แทนองค์การที่เด็กอาศัยอยู่ มาว่ากล่าวตักเตือนแล้วให้ปล่อยตัวไป หากเด็กกระท าความผิดอ่ืน  ให้ส่งตัวผู้นั้น
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กต่อไป 

๓. ให้เด็กหรือเยาวชนที่อยู่ในเกณฑ์ต้องด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ถูกด าเนินการ 
ตามกฎหมายนั้นก่อน หากไม่อาจด าเนินการหรือท าการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดไม่ส าเร็จ ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงาน
อัยการน าตัวเด็กหรือเยาวชนไปศาล เพ่ือให้ศาลมีค าสั่งเกี่ยวกับการควบคุมตัว และให้พนักงานอัยการฟ้องคดีต่อไป 

๔. ก าหนดวิธีการสอบถามเด็กหรือเยาวชนเบื้องต้นและวิธีการแจ้งข้อหาและสอบปากค าเด็กหรือเยาวชน 
๕. ก าหนดให้ที่ปรึกษากฎหมายในชั้นพนักงานสอบสวนได้รับค่าป่วยการตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมก าหนด โดยความ

เห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 
๖. กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอายุเด็กและปรากฏภายหลังว่าเด็กนั้นมีอายุไม่เกิน ๑๐ ปีในขณะกระท าความผิดและเด็กอยู่ใน

ความควบคุมของสถานพินิจหรือองค์การอื่นใด ให้สถานพินิจหรือองค์การดังกล่าวรายงานให้ศาลทราบ เพ่ือให้ศาลมีค าสั่งปล่อยตัวเด็ก
และให้ส่งเด็กให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก 

๗. การจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูและแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูต้องได้รับความยินยอมจากเด็กหรือเยาวชนและผู้เสียหายเฉพาะ
ในกรณีที่คดีนั้นเป็นคดีที่มีผู้เสียหาย 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ประชาชนจะได้รับประโยชน์เนื่องจากกระบวนการให้ความคุ้มครองสิทธิ สวัสดิภาพ และวิธีปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน 
ตามกฎหมายนี้ ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก กรณีผู้ซึ่งมีอายุ 
ไม่เกิน ๑๐ ปีหรือเด็กท่ีมีอายุเกิน ๑๐ ปีแต่ไม่เกิน ๑๕ ปีที่กระท าความผิดที่อาจเปรียบเทียบได้และเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก 
จะไม่ต้องถูกควบคุมตัวเพื่อด าเนินคดีในศาลอันจะสร้างตราบาปแก่เด็ก แต่กฎหมายก าหนดให้ใช้มาตรการเบี่ยงเบนคดีในชั้นพนักงาน
สอบสวนด้วยการว่ากล่าวตักเตือนแทน 

 

รายช่ือผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์ 
ชื่อสกุล   นายดิสทัต  โหตระกิตย์                         ต าแหน่ง   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๔๓๘ 
รายชื่อผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ 
ชื่อสกุล   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผน 
หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล์   kesineeksdk@gmail.com 

 
 
 
 



ข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน - วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 

ก าหนดการสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร ดังนี้ 
๑. ทางเดินเชื่อมต้องกว้างไม่น้อยกว่า ๓ เมตร แต่ไม่เกิน ๖ เมตร และสูงจากระดับพ้ืนดินหรือถนนใต้ทางเดินเชื่อม 

ถึงส่วนที่ต่ าท่ีสุดของโครงสร้างที่ไม่ใช่เสาหรือฐานรากของทางเดินเชื่อมไม่น้อยกว่า ๕.๕๐ เมตร 
 ๒. อาคารที่มีทางเดินเชื่อมมากกว่าหนึ่งแห่ง ต้องมีช่องว่างในแนวราบระหว่างทางเดินเชื่อมไม่ว่าจะอยู่ในชั้นเดียวกัน
หรือต่างชั้นกันไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร 

๓. โครงสร้างหลักต้องเป็นวัสดุทนไฟ ซึ่งทนไฟไดไ้ม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง  
๔. ไม่มีสิ่งกีดขวางที่เป็นอุปสรรคต่อการสัญจร 
๕. ห้ามก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารที่กฎหมายก าหนดให้ผนังของอาคารเป็นผนังทึบ 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

กฎกระทรวงฉบับนี้ ได้ก าหนดลักษณะการสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารและคุณสมบัติของวัสดุในการก่อสร้างอย่างชัดเจน 
จงึก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ดังนี้ 

๑. แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง ชัดเจนในการก่อสร้างอาคาร 
๒. ความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ประโยชน์ภายในอาคาร 

 

รายช่ือผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์ 
ชื่อสกุล   นายดิสทัต  โหตระกิตย์                         ต าแหน่ง   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๔๓๘ 
รายช่ือผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ 
ชื่อสกุล   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผน 
หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล์   kesineeksdk@gmail.com 

 
 
 
 


