
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม - วันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ 

ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๘ 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 ๔๑ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืน เพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓ สายหินกอง - 

อรัญประเทศ ตอนบ้านท่าแดง - บ้านเกาะยาง พ.ศ. .... 
๓ ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ 

ในท้องที่ต าบลหินตก อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. .... 
๔ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดพังงา พ.ศ. .... 
๕ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชุมพร พ.ศ. .... 
๖ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. .... 
๗ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดกระบี่ พ.ศ. .... 
๘ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดพัทลุง พ.ศ. .... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ กระทรวงพลังงาน ขอความเห็นข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิรูปตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(เรื่อง ระบบพลังงาน) 

๒ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอความเห็นข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิรูปตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (เรื่อง ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๓ ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ขอความเห็นข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิรูปตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (เรื่อง แผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์) 

๔ กองทุนประกันวินาศภัย ขอหารือกรณีการปฏิบัติตามมาตรา ๗๙ และมาตรา ๘๐/๒ (๑) พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๕ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ขอหารืออ านาจการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความรับผิด
ทางแพ่ง 

๖ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถามความเห็นต่อค าขอแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ และกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... 
๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเซลล์ทางการแพทย์ พ.ศ. .... 
๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. .... 
๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การขาย

ทอดตลาดทรัพย์สินตามมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากร) 
๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบล

ผักขะ อ าเภอวัฒนานคร และต าบลบ้านด่าน ต าบลบ้านใหม่หนองไทร ต าบลฟากห้วย ต าบลท่าข้าม ต าบลอรัญประเทศ 
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. .... 

๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา 
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา 
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา 
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา 
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนก าแพง จังหวัดสตูล พ.ศ. .... 
๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดกระบี่ พ.ศ. .... 
๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. .... 
๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้

อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่ต าบลแม่นาเติง ต าบลเวียงเหนือ ต าบลเวียงใต้ ต าบลแม่ฮ้ี 
และต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. .... 

๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล 
พ.ศ. .... 

 

    เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 

๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการน าเข้า 
ส่งออก หรือน าผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. .... 

๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียม ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. .... 

๒๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาด พ.ศ. .... 
๒๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์  

ในท้องที่ต าบลน้ าบ่อหลวง ต าบลสันกลาง อ าเภอสันป่าตอง และต าบลน้ าแพร่ ต าบลหางดง ต าบลบ้านแหวน ต าบลหนองควาย 
อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นกรณีที่มีความจ าเป็นโดยเร่งด่วน 

๒๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์  
ในท้องที่ต าบลธรรมศาลา อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็นกรณีที่มีความจ าเป็นโดยเร่งด่วน 

๒๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นกรลงนามพิธีสารเพ่ืออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ ๙ ของบริการขนส่งทางอากาศ 
ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน 

๒๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ ASEM 
ครั้งที่ ๑๒ 

๓๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย - ซาอุดิอาระเบีย 
๓๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นกรอบและแนวทางการเจรจา โครงการระบบดาวเทียมส ารวจเพ่ือการพัฒนา 

(THEOS - ๒) 
๓๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นความตกลงให้ความช่วยเหลือด้านการเงินโครงการกลไกการหารือระดับ

ภูมิภาคที่เพ่ิมพูนระหว่างสหภาพยุโรป - อาเซียน (Financing Agreement of the Enhanced Regional EU - ASEAN 
Dialogue Instrument : E - READI) 

๓๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับการลงทุนในกองทุน 
รวมหุ้นระยะยาว 

๓๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการด าเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ มกราคม 
๒๕๕๘ และวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ (การทบทวนความจ าเป็นในการมีอยู่ขององค์การมหาชนที่มีอยู่ในปัจจุบัน) 

๓๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิรูปตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย (เรื่อง การปฏิรูปกฎหมายแข่งขันทางการค้า และร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ....) 

๓๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิรูปตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย (เรื่อง แนวทางการปฏิรูปการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น) 

๓๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศแม่โขง - ล้านช้าง ครั้งที่ ๑ 
๓๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการยื่นหนังสือให้สัตยาบันต่อความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการค้า

และเศรษฐกิจระหว่างรัฐบาลไทยและภูฏาน 
๓๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติให้ประเทศไทยให้สัตยาบันพิธีสาร ๙ สินค้าอันตราย ภายใต้กรอบ

ความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน 
๔๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านผังเมืองที่มีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม 
๔๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นมาตรการเร่งรัดโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP Fast 

Track) 
 


