
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๘ ตุลาคม - วันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย

แล้วเสร็จ ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๑ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๑) 
 

ส านักงานฯ เร่งรัดการด าเนินการพิจารณา 
ร่างกฎหมาย และให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
แก่หน่วยงาน เพ่ือให้การจัดท ากฎหมาย 
แล้ ว เสร็จ  และมีผลใช้บั งคับ ให้ทันต่อ
สถานการณ์ เพ่ือคุ้มครองสิทธิของประชาชน 

๒ การให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ พิจารณาให้ค าปรึกษา 

ทางกฎหมายแก่หน่วยงานภาครัฐ จ านวน ๓๘ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลเวียง อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงรายและ
ต าบลอ่างทอง ต าบลน้ าแวน อ าเภอเชียงค า ต าบลทุ่งรวงทอง ต าบลห้วยยางขาม ต าบลห้วยข้าวก่ า อ าเภอจุน จังหวัด
พะเยา พ.ศ. .... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

     เอกสารแนบ ๑ 



 รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ การกีฬาแห่งประเทศไทย หารือการแต่งตั้งรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ
การกีฬาแห่งประเทศไทย 

๒ กระทรวงวัฒนธรรม หารือปัญหาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
๓ กระทรวงพลังงาน ขอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักร

ไทยกับกระทรวงไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ว่าด้วยความร่วมมือด้านไฟฟ้า 
๔ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอความเห็นข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิรูปตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญ 

ราชอาณาจักรไทย (เรื่อง ข้อเสนอเพ่ือการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม และร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....) 

๕ กระทรวงยุติธรรม ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
(ศปภ.) 

๖ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ขอความเห็นเกี่ยวกับร่างบทการลงทุนภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับ
ภูมิภาค (RCEP) 

๗ ส านักงาน ป.ป.ส. ขอรับฟงัความคิดเห็นต่อร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด 
๘ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ขอความอนุเคราะห์พิจารณาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

(MOU) 
๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างทางพิเศษศรีรัช -  

วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร ในท้องที่อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด 
เขตบางกอกน้อย เขตบางซ่ือ และเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 

๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. .... 
๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(มาตรการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นการถาวร) 
๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น

รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs)) 

๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพ่ือขยาย  
ทางหลวงท้องถิ่นสายซอยรามอินทรา ๑๐๙ พ.ศ. .... 

๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียน  
การประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ พ.ศ. .... 

๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดแบบเครื่องหมายค ารับรองเครื่องชั่งตวงวัด พ.ศ. .... 
๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. .... 
๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงที่เก่ียวกับแสตมป์สรรพสามิต จ านวน ๒ ฉบับ 
๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้

อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่เขตบางซื่อ เขตดุสิต และเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. .... 

๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎส านักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๘ (แก้ไขเพ่ิมเติมเครื่องแบบพิเศษของข้าราชการ
กรมราชทัณฑ์) 

 

     เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 

๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การน าสินค้าที่ประเทศไทยมีพันธกรณี
ตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี พ.ศ. .... 

๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง  การยกเว้นอากรและลดอัตราอากร
ศุลกากรส าหรับของที่มีถิ่นก าเนิดจากสาธารณรัฐชิลี 

๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์  
ท้องที่ต าบลธงชัย อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เป็นกรณีท่ีมีความจ าเป็นโดยเร่งด่วน 

๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดให้การเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี เป็นกรณีท่ีมีความจ าเป็นโดยเร่งด่วน 

๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิรูปตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (เรื่อง การปฏิรูประบบและโครงสร้างภาษี) 

๒๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิรูปตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (เรื่อง การปฏิรูปกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการสาธารณสุข  และ 
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๒๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็น (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์ด้ านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
รนุแรงต่อเด็กและเยาวชน (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔) 

๒๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นเสนอยกเว้นภาษีสรรพสามิตเครื่องปรับอากาศชนิดที่ใช้กับรถยนต์ 
๒๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัตินโยบายเร่งด่วนภายใต้แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรม

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ และร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ 
๒๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นมาตรการการเงินการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ 
๓๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นมาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนกิจการเงินร่วมลงทุน (Venture Capital) 
๓๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นท่าทีไทยส าหรับการประชุม Singapore - Thailand Enhanced 

Economic Relationship ครั้งที่ ๔ 
๓๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างปฏิญญาร่วมปุตราจายาว่าด้วยความส าคัญภายหลังปี ค .ศ. ๒๐๑๕  

ที่มุ่งไปสู่การเป็นราชการที่มีพลเมืองอาเซียนเป็นศูนย์กลาง 
๓๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักร

ไทยกับกระทรวงไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้า 
๓๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติขยายระยะเวลาการช าระคืนเงินยืมกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแก่สถาบันเกษตรกร 
๓๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิรูปตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย (เรื่อง ปฏิรูปการแรงงาน) 
๓๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อร่างแผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน  

ค.ศ. ๒๐๒๕ 
๓๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการยอมรับพิธีสารแก้ไขความตกลงทริปส์ด้านสาธารณสุขของไทย 
๓๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างปฏิญญาแทจ็อนว่าด้วยนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

เพ่ือยุคสากลและดิจิทัล 
 


