
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน - วันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ 

ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๑๕ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๑) 
 

 

๒ การให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย

แก่หน่วยงานภาครัฐ จ านวน ๔๒ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอ านาจ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของสถาบัน 

การศึกษาวิชาการทหาร พ.ศ. .... 
๓ ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ า

ต าแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๔ ร่างพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... 
๕ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๖ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๗ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๘ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขอัตราโทษปรับในภาค ๒ ความผิด) 
๙ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการก าหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๐ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต าบลบ้านฉาง ต าบลบางปรอก ต าบลบางหลวง ต าบลบางเดื่อ 

ต าบลบางคูวัด อ าเภอเมืองปทุมธานี ต าบลคูบางหลวง ต าบลคลองพระอุดม อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และต าบล
คลองข่อย อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. .... 

๑๑ ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ต าบลน้ าช า 
อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ พ.ศ. .... 

๑๒ ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมส าหรับการประกอบกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล และกิจการห้องเย็น พ.ศ. .... 
๑๓ ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. .... 
๑๔ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. .... 
๑๕ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาตและการก าหนดหลักประกันในการน าคนต่างด้า ว 

มาท างานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ กรมพลศึกษา ขอหารือขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและเพิกถอนค าสั่งไล่ออกจากราชการ 
๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการด าเนินการเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษ 

จากสัตว์ พ.ศ. .... 
๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ  

การบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบการให้เช่าหรือให้สิทธิใด ๆ ในอสังหาริมทรัพย์ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร

สายเฉลิมรัชมงคลและสายฉลองรัชธรรม 
๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติควบคุมยาง  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดวันเปิดท าการจังหวัดเชียงค า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๙ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอหารือกรณีการยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้  

ตามมาตรา ๑๓ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และอ านาจหน้าที่ 
๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นสรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  
๑๑ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับผู้มีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยความผิดและโทษทางวินัย 
๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานในเขตโครงการส่งน้ าและบ ารุง 

รักษาล าปาว เป็นทางน้ าชลประทานที่เรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับ 

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเนิน และองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. .... 
๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์และ

ทรัพยากรทางเศรษฐกิจเป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออก ห้ามน าเข้าและห้ามผ่านราชอาณาจักร ไปยังรัฐอิสลามแห่งอิรัก 
และลิแวนต์ (ISIL) และกลุ่มอัลกออิดะฮ์ (Al - Qaida) 

๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นแผนการปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายทั้งระบบ 
๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ 

ร่างพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓  

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่

ประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. .... 
๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างยุทธศาสตร์สวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือน 

เพ่ือเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นมาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุ (ร่างพระราชบัญญัติและร่างพระราชกฤษฎีกา 

รวม ๓ ฉบับ) 
๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองหนองบัวล าภู พ.ศ. .... 

 

    เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 

๒๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพ่ือสร้างทางหลวง
ท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนจรัญสนิทวงศ์กับพุทธมณฑลสาย ๔ พ.ศ. .... 

๒๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงระบบการขนส่งน้ ามันทางท่อ ๔ พ.ศ. .... 
๒๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้า 

ที่ต้องห้ามออกและห้ามน าผ่านไปสาธารณรัฐแอฟริกากลาง พ.ศ. .... 
๒๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรีซึ่งออกตามความ  

ในพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ รวม ๓ ฉบับ 
๓๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบ

กิจการหอพัก พ.ศ. .... 
๓๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดให้งานที่มีการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองาน  

ทางวิทยาศาสตร์ไม่ถือเป็นงานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... 
๓๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ทางน้ าชลประทานคลองส่งน้ าสายใหญ่ฝั่งซ้าย ของอ่างเก็บน้ า

ห้วยลิงโจน เป็นทางน้ าชลประทานที่เรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
๓๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน 

แห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๓๔ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอความเห็นทางกฎหมายต่อการจัดท าและลงนามแผนว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว 

ระหว่างกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐ 
สังคมนิยมเวียดนาม ปี ค.ศ. ๒๐๑๖ - ๒๐๑๘ 

๓๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG SPA) ระหว่างบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) กับบริษัท SHELL EASTERN TRADING (PTE) LTD และบริษัท BP SINGAPORE PTE LIMITED  

๓๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม 
การแลกเปลี่ยนเงินพุทธศักราช ๒๔๘๕ 

๓๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประเทศลาว 

๓๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการรับรองเอกสารผลการประชุม World Culture Forum ครั้งที่ ๒ ณ เมือง
บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

๓๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการขอความเห็นชอบต่อเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน - 
สหภาพยุโรป ครัง้ที่ ๒๑ 

๔๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการประชุมผู้น า BIMSTEC Outreach at BRICS Summit ๒๐๑๖ 
๔๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างวาระการพัฒนาเมืองใหม่ (New Urban Agenda) 
๔๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย - เมียนมา  

ครั้งที่ ๓๐ 
 
 
 


