
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - วันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย

แล้วเสรจ็ ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๑๐ 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 ๒๒ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชกฤษฎกีาการได้รับเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๓ ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๔ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลไชยมนตรี ต าบลปากนคร ต าบลท่าเรือ ต าบล 

ท่าไร่ ต าบลบางจาก อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช และต าบลนาสาร ต าบลนาพรุ ต าบลช้างซ้าย อ าเภอพระพรหม จังหวัด
นครศรีธรรมราช พ.ศ. .... 

๕ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืน เพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔๗ สายทางเลี่ยงเมือง
หนองคาย ตอนทางเลี่ยงเมืองหนองคายด้านตะวันออก พ.ศ. .... 

๖ ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๗ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต าบลบางทรายใหญ่ อ าเภอเมืองมุกดาหาร และต าบล

บางทรายน้อย อ าเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. .... 
๘ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๙ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. .... 

๑๐ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม พ.ศ. .... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชือ่ค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 
๑ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ขอหารือการตีความข้อกฎหมายเกี่ยวกับการต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมตามมาตรา  ๒๖ แห่ง

พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ 
๒ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ขอหารือข้อกฎหมาย 
๓ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๔ นายวิสุทธิ์ สหะชาติมานพ ขอส่งส าเนาข้อร้องเรียน/ร้องขอต่อ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และการขอส าเนา 

ในการตีความข้อกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
๕ นายวิสุทธิ์ สหะชาติมานพ โปรดช่วยชาติเป็นครั้งสุดท้ายในการตีความข้อกฎหมายนัยมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ร้านค้า  

ปลอดภาษีฯ 
๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 

พ.ศ. .... 
๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. .... 
๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ การอนุญาต การก าหนดอัตรา

ค่าตอบแทน ระยะเวลาและเงื่อนไขการลงทุนจัดให้มีหรือเข้าบริหารจัดการท่าเรือ เรือหรือพาหนะส าหรับขนส่งข้ามฟาก  
ทีพั่กริมทาง หรือสิ่งก่อสร้างอ่ืนใดในเขตทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงพิเศษและทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. .... 

๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และวิธีการ
ขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพ่ือกลับเข้ามาอีก และการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้า 
ทีต่้องห้ามส่งออกและห้ามน าผ่านไปยังสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน พ.ศ. .... 

๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ขอความเห็นร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้ขยะเทศบาลเป็นสินค้าที่ต้อง 
ห้ามน าเข้าและห้ามน าผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. .... 

๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือรองจ่ายตามข้อผูกพัน
ในการกู้เงินจากต่างประเทศ พ.ศ. .... 

๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือคนไทย
ในต่างประเทศ พ.ศ. .... 

๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
พ.ศ. .... 

๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานการด าเนินคดีในความผิด
ตามกฎหมายการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๖ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 

๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็น (ร่าง) แนวทางด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการดาวเทียมวงโคจรประจ าปี 
(Geostationary-satellite orbit : GSO) ตามมาตรา ๖๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ และ (ร่าง) 
นโยบายการพิจารณาอนุญาตให้ดาวเทียมต่างชาติให้บริการในประเทศ 

๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายการก่อหนี้ผูกผันข้ามปีงบประมาณ งานจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ าและอาคาร
ประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนาลุ่มน้ าห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย 

๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการจัดท าพิธีสารแก้ไขความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน ฉบับที่ ๔ (Fourth 
Protocol to Amend the ASEAN Comprehensive Investment Agreement) 

 
 

     เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 
๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบโครงการน าเรือประมงออกนอกระบบเพ่ือการจัดการทรัพยากรประมง

ทะเลที่ยั่งยืน ระยะที่ ๑ (ระยะเร่งด่วน) การชดเชยเยียวยาเจ้าของเรือท่ีได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ปี ๒๕๕๘ 
๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ ๑ บี เพ่ือท าเหมืองแร่ของบริษัท 

ปรินดา จ ากัด (มหาชน) ที่จังหวัดเพชรบุรี 
๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการด าเนินโครงการทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจ ภายใต้แผนการปฏิรูป

ประเทศท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน (Quick Win) 
 


