
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม - วันพุธที่ ๑ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ 

ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๔ 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 ๒๑ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการรองรับ

สังคมผู้สูงอายุ) 
๓ ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยทรายสว่าง เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า

ชลประทาน พ.ศ. .... 
๔ ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าคลองพระพุทธ เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า

ชลประทาน พ.ศ. .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 
๑ การกีฬาแห่งประเทศไทย ขอความเห็นการสนับสนุนงบประมาณให้กับบุคลากรกีฬา ตามประกาศคณะกรรมการการกีฬา

แห่งประเทศ ว่าด้วยการก าหนดบุคลากรกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ขอความเห็นการสนับสนุนงบประมาณให้กับบุคลากรกีฬา ตามประกาศคณะกรรมการการกีฬา

แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการก าหนดบุคลากรกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอความเห็นการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 
๔ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ขอหารือปรึกษาความเห็นทางกฎหมาย 
๕ ส านักงานเทศบาลต าบลป่าไร่ ขอหารือกรณี นายทวีศักดิ์ พรมงคลมุณีกุล ขอบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ

และคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว (ก.ท.จ.สระแก้ว) ไม่เห็นชอบเนื่องจากเป็นบุคคลขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ 
(๑๑) แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ 

๖ กระทรวงวัฒนธรรม หารือแนวทางการด าเนินการตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๗ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ขอหารือข้อกฎหมายแห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ 
๘ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล 
๙ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์ตีความข้อกฎหมาย 

๑๐ กระทรวงพลังงาน หารือการเรียกคืนเงินประจ าต าแหน่งและเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. .... 
๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 
๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร

ส าหรับมาตรฐานทั่วไป พ.ศ. .... 
๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงการขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย

ภาษีเงินได้ (การแก้ไขเพ่ิมเติมการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย กรณีสินค้าเกษตรประเภทข้าว)  
๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย

การจัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแก้ไข 
ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในท้องที่จังหวัดนครปฐม จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัด
สมุทรปราการ และจังหวัดสระบุรี พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. .... 

๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรฐั
แห่งสหภาพเมียนมาว่าด้วยโครงการพัฒนาแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลทวาย 

๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อร่างขอบเขตอ านาจหน้าที่ส าหรับการประชุม Navy to Navy Staff 
Talks ระหว่างกองทัพเรือและกองทัพเรือสาธารณรัฐสิงคโปร์ (Terms of Reference for Navy to Navy Staff Talks 
between the Royal Thai Navy and the Republic of Singapore Navy) 

๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลัง
กู้เงินเพื่อฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นมาตรการประกันการส่งออกระยะสั้นส าหรับกลุ่ มประเทศตลาดส่งออกใหม่ 
(New Frontier Policy) 

    เอกสารแนบ ๒ 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม - วันพุธที่ ๑ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และ 
สิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. ก าหนดค านิยาม ค าว่า “เครื่องบังคับเสียงให้เบาผิดปกติ” “เครื่องกระสุนปืน” “ดอกไม้เพลิง” “สิ่งเทียมอาวุธปืน” และ
ค าว่า “มี” 

๒. ก าหนดหน่วยงานของรัฐที่ได้รับยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ 
๓. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีอ านาจออกประกาศก าหนดเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง หรือสิ่งเทียม

อาวุธปืน รวมทั้งการจัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับอาวุธปืนที่น ามาท าเครื่องหมายประจ าอาวุธปืน และหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ เกี่ยวกับการอนุญาต 
หรือซื้อ - ขายอาวุธปืนหรือสิ่งเทียมอาวุธปืน 

๔. ก าหนดห้ามท าการเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน หรือเครื่องบังคับเสียงให้เบาผิดปกติ 
๕. ให้นายทะเบียนท้องที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายท าเครื่องหมายและรายละเอียดเกี่ยวกับอาวุธปืน และห้ามท าการขูดลบ 

แก้ไข หรือท าข้ึนใหม่ซึ่งเครื่องหมายประจ าอาวุธปืนหรือเลขหมายประจ าอาวุธปืน  
๖. ก าหนดลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต โดยพิจารณาจากสัญชาติ อายุ ความสามารถตามกฎหมาย ที่อยู่หรือภูมิล าเนา 

ความประพฤติ และประวัติการกระท าความผิดในทางอาญาของบุคคล 
๗. ก าหนดหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุญาตพิเศษให้กับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 
๘. ก าหนดเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว ได้แก่  

๘.๑ ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติมีอ านาจออกใบอนุญาตทั่วราชอาณาจักร 
๘.๒ อธิบดีกรมการปกครองมีอ านาจออกใบอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร  
๘.๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจออกใบอนุญาตในเขตจังหวัดของตน 

๙. ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืนต้องได้รับอนุญาตเกี่ยวกับการเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืนก่อน 
๑๐. ก าหนดมาตรการควบคุมดอกไม้เพลิง โดยแบ่งดอกไม้เพลิงออกเป็นประเภทไม่ร้ายแรง และประเภทร้ายแรง 
๑๑. ก าหนดมาตรการควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปืน โดยแบ่งสิ่งเทียมอาวุธปืนออกเป็นประเภทที่ไม่ร้ายแรง และประเภทร้ายแรง 
๑๒. ก าหนดอ านาจหน้าที่ของนายทะเบียน เจ้าพนักงาน และเจ้าหน้าที่ 
๑๓. การก าหนดจ านวนอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด ที่นายทะเบียนออกใบอนุญาตให้ได้ 
๑๔. ห้ามโอนดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนที่มีความร้ายแรง 
๑๕. ก าหนดเงื่อนไขการตรวจสอบอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด และดอกไม้เพลิงที่มีความร้ายแรง 
๑๖. ก าหนดโทษการท า มี สั่ง หรือน าเข้าอาวุธปืนหรือสิ่งเทียมอาวุธปืน โดยหากมีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ ให้ศาลสั่งริบแล้ว 

ส่งมอบกระทรวงมหาดไทยเพ่ือจัดท าบัญชีควบคุม ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามค าพิพากษาหรือไม่ 
๑๗. ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการส่ง น าเข้า ท า ค้า หรือมีวัตถุระเบิด อาวุธปืน และสิ่งเทียมอาวุธปืน 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระ 
ส าคัญเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ 
เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

 


