
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม - วันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ 

ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๗ 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 ๓๓ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ต ารวจกองประจ าการ) 
๒ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การยกเว้น

ภาษีมูลค่าเพ่ิมกรณีกรมธนารักษ์ขายเหรียญที่ระลึกท่ีน าเข้ามาขายในประเทศ) 
๓ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องทีเ่ขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 
๔ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด  

พ.ศ. .... 
๕ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขอและการพิจารณาให้ความยินยอมหรืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์

ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... 
๖ ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริม

การประกันสุขภาพ) 
๗ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. .... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 
๑ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอหารือกรณีการด าเนินการภายหลงัครบก าหนดสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวทิยาลัยกาฬสนิธุ์ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลใช้บังคับ 
๒ กรมสรรพสามิต หารือในปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บเงินบ ารุงกองทุนหรือองค์การตามกฎหมายเฉพาะเพ่ิมข้ึน 

จากภาษสีรรพสามิต และการคืนเงินภาษีทีเ่ก็บเพ่ิมเพ่ือราชการส่วนท้องถิ่น 
๓ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ขอหารือมติรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของการท่าเรือแห่งประเทศไทย 
๔ ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ หารือร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์ 

การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. .... 
๕ กรมวิชาการเกษตร ขอหารือเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมยาง ตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๖ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขอหารือแนวทางการปฏิบัติตามค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ ๑๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาขอหารือการเรียกคืนเงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ 
๘ กรมปศุสัตว์ ขอหารือการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๙ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ขอหารือเกี่ยวกับผู้ประกอบอาชีพที่มีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรมตามมาตรา 

๑๖ วรรคหนึ่ง (๗) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๐ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขอหารือการใช้อ านาจของรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

ในฐานะรักษาราชการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. .... 
๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. .... 
๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความช ารุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. .... 
๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... 
๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลก าแพง อ าเภอละงู จังหวัด

สตูล ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... 
๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะวเนคืน เพ่ือขยายทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข ๔๐๒ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (โคกลอย) - ต่อเขตเทศบาลเมืองภูเก็ตควบคุมรวมทางเลี่ยง
เมืองภูเก็ต ที่บ้านนาใน และท่ีบ้านท่าเรือ พ.ศ. .... 

๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณที่ดินป่าน้ ายาวและป่าน้ าสวด ในท้องที่ต าบล
ผาทอง ต าบลแสนทอง ต าบลศรีภูมิ ต าบลป่าคา อ าเภอท่าวังผา ต าบลบ่อ ต าบลสะเนียน อ าเภอเมืองน่าน และต าบลบ้านพ้ี 
ต าบลสวด ต าบลบ้านฟ้า อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่านให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... (อุทยานแห่งชาตินันทบุรี) 

๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวง ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของบุคคล
ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. .... 

๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดชื่อสถานพยาบาล และการแสดงรายระเอียดเกี่ยวกับ
สถานพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล อัตราค่ารักษาพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์
ค่าบริการอืน่และสิทธิของผู้ป่วย พ.ศ. .... 

๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 
พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๔ ฉบับ 

 
 

    เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 
๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๕๘) 
๒๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอ านาจการสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน 

พ.ศ. .... 
๒๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. .... 
๒๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... 
๒๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างยุทธศาสตร์การต่อต้านการก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
๓๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการเปิดทบทวนสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยนอกรอบ (Out - 

of - Cycle Review : OCR) ภายใต้กฎหมายการค้าสหรัฐอเมริกา มาตรา ๓๐๑ พิเศษ 
๓๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นมาตรการการเงินการคลังเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี ๒๕๖๐ (เพ่ิมเติม) 
๓๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สมัยที่ ๒๓ (COP ๒๓) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ ๑๓ (CMP ๑๓) การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ ๑.๒ 
(CMA ๑.๒)  และการประชุมอ่ืนทื่เกี่ยวข้อง 

๓๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการร่วมรับรองเอกสารภายใต้ความรับผิดชอบของคณะมนตรีประชมคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   


