
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน - วันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ 

ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๙ 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 ๒๘ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการก าหนดจ านวนเงินสะสมสูงสุด และการน าทุนหรือผลก าไรส่วนเกินของทุน

หมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน พ.ศ. .... 
๓ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพ่ือยกเว้นภาษีเงินได้

นิติบุคคลส าหรับเงินสนับสนุนที่ได้รับจากกองทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย) 
๔ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่าย - มาบข่า จังหวัดระยอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่าย - มาบข่า จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
๕ ร่างกฎกระทรวงก าหนดแบบบัตรประจ าตัวเจ้าพนักงานทางหลวงส าหรับทางหลวงชนบท พ.ศ. .... 
๖ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขอและการออกใบอนุญาตจัดตั้งสนามบิน พ.ศ. .... 
๗ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดชนิดของสุราและวิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ. .... 
๘ ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง รายชื่อหน่วยงานอื่นของรัฐ 
๙ ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 
๑ ส านักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีการเพ่ิมอ านาจ

ให้ฝ่ายทหารคุ้มครองพยานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๒ กระทรวงการคลัง ขอหารือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
๓ ส านักงาน ก.อบต. หารือแนวทางการด าเนินการทางวินัย กรณีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและคณะกรรมการพนักงาน

ส่วนต าบลเป็นผู้ถูกฟ้องคดี 
๔ คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขอความเห็นผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติ

บัญญัติแห่งชาติ (เกี่ยวกับการแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั้นสอบสวน พ.ศ. .... (พลเรือเอก 
ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ กับคณะเป็นผู้เสนอ)) 

๕ กรมการท่องเที่ยว ขอหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้น าเที่ยว 
๖ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)  ขอหารือกรณีการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเสาโทรคมนาคม 
๗ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการด าเนินการ

ตามร่างสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ ในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการทางพิเศษฉลองรัช และโครงการทางพิเศษบูรพาวิถี 
๘ กรมศุลกากร ขอหารือกรณีการพิจารณาตามบันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การน าเครื่องเล่นเกมจาก

ต่างประเทศผ่านประเทศไทยไปยังประเทศที่สาม เรื่องเสร็จที่ ๘๑๑/๒๕๕๙ 
๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบล

หนองบ่มกล้วย อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี และต าบลกะบกเตี้ย อ าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท พ.ศ. .... 
๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา 

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท 

พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๓ ฉบับ 
๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติยศ และ

เครื่องแบบผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดให้บริเวณหมู่เกาะกระ อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เป็นเขตพ้ืนที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. .... 
๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร

บางชนิดหรือบางประเภท รวม ๓ ฉบับ 
๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร

บางชนิดหรือบางประเภท รวม ๒ ฉบับ 
๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(แก้ไขเพ่ิมเตมิกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๕๖) 
๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต

และการอนุญาตให้ส่งออก น าเข้า และน าผ่าน ราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. .... 
๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษ

หมายเลข ๗ ตอนกรุงเทพมหานคร - เมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการมลพิษทางน้ าเนื่องจากน้ ามัน

และเคมีภัณฑ์ พ.ศ. .... 
๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์  

ในท้องทีต่ าบลบึง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นกรณีที่มีความจ าเป็นโดยเร่งด่วน 
 
 

    เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 
๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีของการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ  

สมัยที่ ๓ 
๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการสมทบเงินกองทุนความร่วมมืออาเซียนบวกสาม 
๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นความช่วยเหลือให้เปล่าจากรัฐบาลญี่ปุ่น Grant Aid "Economic and Social 

Development Programme" (Counterterrorism and Public Security) 
๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการด าเนินการระงับข้อพิพาทระหว่างราชอาณาจักรไทยกับบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเด

เต็ด ลิมิเต็ด ผลการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เป็นอนุญาโตตุลาการฝ่ายไทย และการด าเนินการในระยะต่อไป 
๒๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นนโยบายและมาตรการน าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 
๒๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นแนวทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทราย 
๒๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีในการเข้าเป็นภาคีความตกลงเพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรการ 

อนุรักษ์และการจัดการระหว่างประเทศโดยเรือประมงในทะเลหลวง 
๒๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบท่าทีไทยส าหรับการประชุมรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก สมัยสามัญครั้งที่ ๑๑ 

และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


