
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน - วันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ 

ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๑๒ 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 ๔๙ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดตาลโหรน ต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ให้แก่
กรมทางหลวง พ.ศ. .... 

๒ ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยโทง เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 
พ.ศ. .... 

๓ ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยพุงใหญ่ เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 
พ.ศ. .... 

๔ ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา และค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตเพ่ืออยู่ในราชอาณาจักร  
เป็นการชั่วคราวต่อไปส าหรับคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชาและเวียดนาม ซึ่งเข้ามาเพ่ือท างานในราชอาณาจักร
ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณี
พิเศษ พ.ศ. .... 

๕ ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๖ ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. .... 
๗ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการประกอบกิจการของลูกหนี้ พ.ศ. .... 
๘ ร่างกฎกระทรวงก าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล พ.ศ. .... 
๙ ร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่

บางส่วนในท้องที่จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. .... 
๑๐ ร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ

ก ากับและส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
๑๑ ร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๒ ร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ พันเอก โฆษิต พัชรครุกานนท์ ขอหารือความหมายของคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
๒ นางศุภลักษณ์ ทังสุภูติ ร้องเรียนขอความเป็นธรรมการตีความมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการก ากับและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓ นายบัณฑิต ณ ล าพูน ขอให้เพิกถอนค าสั่งทางปกครองของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามหลักเกณฑ์ในมาตรา ๔๙ และมาตรา 

๕๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีค าสั่งที่ ๑๕๒๒/๒๕๔๗  
ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๗ ไล่ นายบัณฑิต ณ ล าพูน ออกจากราชการ ลงนามโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ตุวานนท์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ขณะนั้น) 

๔ นายสมศักดิ์ ทิบุญ ขอความอนุเคราะห์พิจารณาค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง 
๕ โรงเรียนบ้านโค้งประดู่ ขอหารือข้อกฎหมาย 
๖ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอหารือสถานภาพของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (รองศาสตราจารย์ ดร.

สมจินต์ สันถวรักษ์) พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ 
๗ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอหารืออ านาจในการเพิกถอนปริญญาของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
๘ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ขอหารือผลตามกฎหมายของสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุน 
๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัคิคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการสาธารณสุข 
พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... 
๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบล

โคกกลอย อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา พ.ศ. .... 
๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวง

ทุ่งพญาไท และแขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... (เพ่ือด าเนินโครงการระบบรถไฟชานเมืองสาย
สีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ - พญาไท - มักกะสัน - หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ - หัวล าโพง) 

๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต าบลควนสุบรรณ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. .... 

๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืน จ านวน ๓ ฉบับ 
๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองลพบุรี พ.ศ. .... 
๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

พ.ศ. .... 
๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนระโนด จังหวัดสงขลา พ.ศ. .... 
๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. ๒๕๕๖) 
๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดเขตท่าเรือระนอง จังหวัดระนอง พ.ศ. .... 
๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทาน เป็นทางน้ าชลประทานที่เรียก

เก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... จ านวน ๙ ฉบับ 
๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการโฆษณาอาหาร

สัตว์ และการพิจารณาการโฆษณาอาหารสัตว์ พ.ศ. .... 
๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวง จ านวน ๖ ฉบับ ตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

    เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 

๒๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงว่าด้วยลักษณะของสถานที่ผลิต สถานที่น าเข้า สถานที่ขาย 
หรือสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. .... 

๒๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงซึ่งจะต้องออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า  
พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม จ านวน ๒ ฉบับ 

๒๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมส าหรับการประกอบกิจการคลังสินค้า กิจการ
ไซโล และกิจการห้องเย็น พ.ศ. .... 

๒๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดเก็บหรือช าระค่าชลประทาน
ตลอดจนการยกเว้น ลดหย่อน หรือวิธีการผ่อนช าระค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

๓๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการ
ท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๓๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน 
และเงินประจ าต าแหน่งของต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 

๓๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาค
ราชการ พ.ศ. .... 

๓๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ตั้งโรงงานผลิตและบรรจุสุรา 
ในทุกท้องที่ท่ัวราชอาณาจักร พ.ศ. .... 

๓๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
ในท้องที่ต าบลเหมืองง่า ต าบลในเมือง ต าบลต้นธง และต าบลบ้านแป้น อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน เป็นกรณีที่มี
ความจ าเป็นโดยเร่งด่วน 

๓๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์  
ในท้องที่ต าบลวาใหญ่ อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร เป็นกรณีที่มีความจ าเป็นโดยเร่งด่วน 

๓๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพ้ืนฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะ 
(เพ่ิมเติม) 

๓๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง "ระบบสารสนเทศด้านมาตรฐานและข้อมูล
การแพทย์" ของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

๓๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณกรณีเช่าที่ดินธรณีสงฆ์วัดบวรนิเวศ
วิหาร เพ่ือเป็นที่ตั้งอาคารส านักงานและบ้านพักข้าราชการของส่วนราชการในสังกัดกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 

๓๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นสรุปผลการพิจารณาด าเนินการตามรายงานผลการพิจารณาค าร้องเพ่ือเสนอแนะ
นโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีผู้ต้องหาในคดีความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ขอความช่วยเหลือให้ได้รับสิทธิตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๔๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นบริษัท พงษ์ศักดิ์ไทย จ ากัด ขอเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าพระพุทธบาท
และป่าพุแค เพ่ือท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เพ่ือท าปูนขาวส าหรับอุตสาหกรรม 
ฟอกหนังหรืออุตสาหกรรมน้ าตาล และเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตามประทานบัตรที่ ๒๔๘๘๙/๑๔๗๕๖ ท้องที่จังหวัด
สระบุรี 

๔๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นผลการน าเสนอรายงานประเทศของไทยตามกลไก Universal Periodic Review 
รอบท่ี ๒ 

๔๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นท่าทีของราชอาณาจักรไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ 
ครั้งที่ ๔๐ 



ล าดับที่ เรื่อง 

๔๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นบริษัท พงษ์ศักดิ์ไทย จ ากัด ขอเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าพระพุทธบาท
และป่าพุแค เพ่ือท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เพ่ือท าปูนขาวส าหรับอุตสาหกรรม 
ฟอกหนังหรืออุตสาหกรรมน้ าตาล และเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตามประทานบัตรที่ ๒๔๘๘๙/๑๔๗๕๖ ท้องที่จังหวัด
สระบุรี 

๔๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมของบริษัท อีโค่ โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (ไทยแลนด์) 
ลิมิเต็ด ผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ ๑/๒๕๒๗/๒๔ แปลงส ารวจบนบกหมายเลข SW๑ 

๔๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นหลักเกณฑ์และแนวทาง เรื่อง ค่าบริการทางการแพทย์และเงินเหมาจ่ายช่วยเหลือ 
ในการรักษาพยาบาลกรณีผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์เหตุระเบิดแยกราชประสงค์ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ของกระทรวง
สาธารณสุข 

๔๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง รายชื่อประเทศที่เป็นภาคี
แห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์หรืออนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของนักแสดงซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่
ด้วย 

๔๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบการปรับรูปแบบอาคารโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๗ 
๔๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพท์การประชุมผู้น าเอเชีย - ยุโรป ครั้งที่ ๑๑ 
๔๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณู

ระหว่างประเทศ 
 
 
 

 


