
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน - วันพุธที ่๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย

แล้วเสร็จ ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๒๙ 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 ๔๕ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต าบลควนสุบรรณ 

อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. .... 
๓ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพ่ือด าเนินโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายใต้ ช่วงหัวหิน 

- ประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. .... 
๔ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพ่ือขยายทางหลวงท้องถิ่นสายถนนมาเจริญกับถนนบางบอน ๕  

พ.ศ. .... 
๕ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุน

การบริจาคให้แก่สถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑) 
๖ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการส่งเสริมให้

บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล) 
๗ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การปรับปรุง

มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศในส่วนค่าสิทธิที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือ) 
๘ ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๙ ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๑๐ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลท่าช้าง อ าเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 
พ.ศ. .... 

๑๑ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลมส าหรับรถยนต์และส่วนพ่วง ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 
พ.ศ. .... 

๑๒ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลมส าหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐาน พ.ศ. .... 

๑๓ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลมส าหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐาน พ.ศ. .... 

๑๔ ร่างกฎกระทรวงก าหนดราชการอ่ืนที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. .... 
๑๕ ร่างกฎกระทรวงก าหนดรถจักรยานยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. .... 
๑๖ ร่างกฎกระทรวงก าหนดเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยน้ าที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. .... 
๑๗ ร่างกฎกระทรวงก าหนดก าหนดเครื่องยนต์แก๊สโซลีนขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยอากาศท่ีมีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. .... 
๑๘ ร่างกฎกระทรวงก าหนดฉนวนใยแก้วเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. .... 
๑๙ ร่างกฎกระทรวงก าหนดเครื่องซักผ้าที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. .... 
๒๐ ร่างกฎกระทรวงก าหนดเครื่องสูบน้ าในครัวเรือนที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. .... 
๒๑ ร่างกฎกระทรวงก าหนดเครื่องอัดอากาศขนาดเล็กแบบลูกสูบที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. .... 
๒๒ ร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. .... 
๒๓ ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒๔ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนท่าลาน จังหวัดสระบุรี พ.ศ. .... 
๒๕ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดระยอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม

จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
๒๖ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไข

เพ่ิมเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕) 
 

 

     เอกสารแนบ ๑ 



ล าดับที่ เรื่อง 

๒๗ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. .... 
๒๘ ร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอ านาจการสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. .... 
๒๙ ร่างข้อบังคับกองอ านวยการรักษาความความมั่นคงภายในภาค ๓ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดการที่ดิน 

ตามโครงการพัฒนาลุ่มน้ าเข็ก พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 
๑ นายยรรยง คุโรวาท ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีถูกใช้มาตรการบังคับทางปกครองจากหน่วยงานของรัฐ 
๒ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขอหารือ 
๓ กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ขอหารือแนวทางการขอรับงบประมาณของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
๔ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
๕ กรมป่าไม้ ขอความเห็นตามข้อกฎหมายก่อนและหลังประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๖/๒๕๕๗ ประกาศ  

ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 
๖ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ขอสอบถามความเห็นเกี่ยวกับขอบเขตความตกลงระหว่างประเทศ/ความตกลงกับองค์การ

ระหว่างประเทศการท าอนุสัญญา และสนธิสัญญาตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
๗ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ขอความอนุเคราะห์ความเห็นต่อร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย

กับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเชีย 
๘ กระทรวงการต่างประเทศ ขอความเห็นการจัดท ารายงานการพัฒนาคนของประเทศไทยฉบับใหม่ 
๙ กรมอนามัย ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในกรณีการมอบอ านาจของคณะกรรมการเปรียบเทียบ 

ตามบทบัญญัตมิาตรา ๘๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๐ ส านักงานบริหารบุคคล กอ.รมน. ขอหารือกรณีการปรับอัตราลูกจ้างชั่วคราว กอ.รมน. เป็นอัตราลูกจ้างประจ าเป็นกรณีพิเศษ 
๑๑ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ขอหารือแนวทางการคืนเงินบ ารุงกองทุนตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๑๒ การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอหารือการใช้ที่ดินที่ได้จากการเวนคืนที่ดินส าหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน 
๑๓ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ขอทบทวนความเห็น เรื่อง ผู้มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนจากกองทุน 

การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามมาตรา ๕๙/๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๔ ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และสภาพบังคับ 
ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๓๑/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

๑๕ ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ขอหารือการบังคับใช้พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ กับ
ผู้รับสัมปทานปิโตรเลียม 

๑๖ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ขอความเห็นการด าเนินการของไทยเกี่ยวกับกรณีพิพาทโควตาสินค้าสัตว์ปีกระหว่างจีน -  
สหภาพยุโรป 

๑๗ นายวิโรจน์ แต่งตั้ง ขอความช่วยเหลือปรึกษาข้อกฎหมาย ภาษาไทย และวิธีช่วยเหลือประชาชน 
๑๘ นายวิสุทธิ์ สหะชาติมานพ โปรดช่วยชาติอีกครั้งในการตีความข้อกฎหมายของมติคณะรัฐมนตรีฯ เรื่องร้านค้าปลอดภาษีฯ 
๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดเก็บ

ภาษีมูลค่าเพ่ิมจากผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) ในต่างประเทศ) 
๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดท้องที่งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ พ.ศ. .... 
๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทย

ฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณที่ดินป่าคลองแม่ร าพึง ป่ากลางอ่าว และเกาะทะลุ 

เกาะสิงข์ เกาะสังข์ และพ้ืนที่รอบเกาะ ในท้องที่ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน และต าบลทรายทอง อ าเภอบางสะพานน้อย 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... (อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม) 

๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. .... 
๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสามง่ามท่าโบสถ์ จังหวัดชัยนาท  

พ.ศ. .... 
 

     เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 
๒๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรา

ภาษมีูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม) 
๒๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรา

ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม) 
๒๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๕๖) 
๒๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดการรับน้ าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร 

และพ้ืนดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. .... 
๒๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. .... 
๓๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดวัตถุดิบและคุณภาพผลิตภัณฑ์

ของโรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม พ.ศ. .... 
๓๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่

ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และต าบลมาบยางพร ต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เป็นกรณีที่มี
ความจ าเป็นโดยเร่งด่วน 

๓๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่
ต าบลห้วยน้ าหอม ต าบลมาบแก ต าบลศาลเจ้าไก่ต่อ ต าบลวังเมือง อ าเภอลาดยาว ต าบลปางสวรรค์ ต าบลชุมตาบง อ าเภอ 
ชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ และต าบลไผ่เขียว อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี เป็นกรณีท่ีมีความจ าเป็นโดยเร่งด่วน 

๓๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท าแผนงาน
หรือโครงการเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติซึ่งเป็นเรื่องส าคัญ 

๓๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ ๑ เอเอ็ม และ ๑ บีเอ็ม เพ่ือท าเหมืองแร่
ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) ที่จังหวัดสระบุรี 

๓๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการทบทวนแผนการด าเนินงานและกรอบงบประมาณ เพ่ือใช้จัดงานนิทรรศการ 
World Expo 2020 Dubai ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) 

๓๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการจัดท าปฏิญญาแสดงเจตจ านงการด าเนินความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่าง
กระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐตุรกี ว่าด้วยปีแห่งวัฒนธรรม
ไทย-ตุรกี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๓๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการรับรองร่างปฏิญญาอูลานบาตอร์และแผนปฏิบัติการกรอบเซนไดของภูมิภาคเอเชีย
ส าหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ กรุงอูลานบาตอร์ 
ประเทศมองโกเลีย 

๓๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานสถานการณ์ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่างราชอาณาจักรไทย
กับบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด ลิมิเต็ด 

๓๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นก าหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการต ารวจ 
๔๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการยกระดับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศสู่ Thailand 4.0 
๔๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม 
๔๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ

ทวิภาคี (JC) ไทย-อินโดนีเซีย ครั้งที่ ๙ 
๔๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นเสนอให้คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบ เรื่อง แนวทางการจัดเที่ยวบิน

ขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ 
 



ล าดับที่ เรื่อง 
๔๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการให้หนี้ตามสัญญาเงินยืมเพ่ือสนับสนุนภารกิจของส านักงานส่งเสริมสังคม

แห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนตกเป็นพับตามพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๔๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงข่าวร่วมในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย 

ศรีลังกาอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี 
 
 


