
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม - วันพุธที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย

แล้วเสรจ็ ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๘ 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 ๒๖ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดดอนเมือง ต าบลสีกัน อ าเภอดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ให้แก่บริษัท 
ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) พ.ศ. .... 

๒ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลโพธิ์ชัย ต าบลน้ าตาล อ าเภออินทร์บุรี และต าบลต้นโพธิ์ อ าเภอเมือง
สิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... 

๓ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณที่ดินป่าแม่ปราบ ป่าแม่อาบ และป่าแม่ลี้ ในท้องที่ต าบลนายาง อ าเภอสบปราบ ต าบลแม่
ถอด ต าบลนาโป่ง อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง และต าบลลี้ ต าบลดงด า อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....  
(อุทยานแห่งชาติดอยจง) 

๔ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาตรการภาษีเพ่ือ
สนับสนุนการบริจาคอสังหาริมทรัพย์ให้แก่มูลนิธิโดยไม่มีค่าตอบแทน) 

๕ ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุน
การบริจาคอสังหาริมทรัพย์ให้แก่มูลนิธิโดยไม่มีค่าตอบแทน) 

๖ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอ่ืนในส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๗ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออก

ใบแทนใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๘ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง

ใหใ้ช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชือ่ค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 
๑ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอหารือการจ่ายเงินชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัย 
๒ กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ขอหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาให้สิทธิส ารวจและผลิตแร่โพแทช 
๓ กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ขอหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการด าเนินการค าขอประทานบัตร ตามนัย

พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๑ 
๔ กรมการท่องเที่ยว ขอหารือข้อกฎหมายตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ขอหารือการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

เรื่อง ก าหนดต าแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๖ ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอหารือประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง

ศาสตราจารย์ 
๗ ส านักงาน ก.ค.ศ. หารือสภาพร้ายแรง กรณีการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 
๘ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอความเห็นผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

(เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....) 
๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิด

ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ) 
๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดด่านศุลกากรและด่านพรมแดน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

(ด่านพรมแดนบ้านฮวก) 
๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือ

ทุพพลภาพ และคนชรา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดกิจการอ่ืนในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ (ฉบับที่ ..)  

พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียม การช าระค่าธรรมเนียม และการยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
น้ าพุเพ่ือสุขภาพ และร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการในสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพประเภทกิจการน้ าพุเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. .... รวม ๓ ฉบับ 

๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. .... 
๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างระเบียบการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ

การน าส่งเงินส่งคลัง พ.ศ. .... 
๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็น (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการแก่ครอบครัวของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาผู้ถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และ ๔ อ าเภอในจังหวัดสงขลา (อ าเภอจะนะ 
อ าเภอเทพา อ าเภอนาทวี และอ าเภอสะบ้าย้อย) 

๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติด าเนินโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงตลิ่งชัน-
ศาลายา และสถานีเพ่ิมเติม ๓ สถานี (สถานีพระราม ๖ สถานบางกรวย-กฟผ. และสถานีบ้านฉิมพลี) ของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย 

๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม ของกรมการ
ขนส่งทางบก 

๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวั ด
เชียงราย ของกรมการขนส่งทางบก 

 

     เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 
๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม  

การลงทุนไม่ปรับแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งราชอาณาจักรไทย
กับสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศจีน 

๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการด าเนินการตามมาตรการเร่งด่วนชั่วคราว เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
แรงงานประมงทะเลเพ่ิมเติม 

๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างกระทรวง
สาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐเคนยา 

๒๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบเอกสาร Comprehensive Framework on Enhancing Trade and 
Economic Partnership between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the 
People 's Republic of China 

๒๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขข้อบทที่ ๒๐ วรรค ๑ ของอนุสัญญาว่าด้วย 
การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination 
Against Women - CEDAW) 

 
 
 


