
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๖ เมษายน - วันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ 

ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๗ 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 ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพ่ือสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๖ สายบางปะอิน - นครราชสีมา 
พ.ศ. .... 

๒ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลห้วยน้ าหอม ต าบลมาบแก ต าบลศาลเจ้าไก่ต่อ 
ต าบลวังเมือง ต าบลลาดยาว ต าบลปางสวรรค์ ต าบลชุมตาบง อ าเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ และต าบลไผ่เขียว อ าเภอ
สว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. .... 

๓ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและออกใบอนุญาตขับรถ และการขอต่ออายุและการอนุญาต
ให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. .... 

๔ รา่งกฎกระทรวงจัดตั้งส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งนายทะเบียน และก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๕ ร่างกฎกระทรวงก าหนดแบบและวิธีการแจ้งการเลิกประกอบธุรกิจ หรือย้ายส านักงานหรือสถานที่ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๖ รา่งกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตจัดตั้งหอการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๗ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตจัดตั้งสมาคมการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 
๑ การก าหนดแนวทางการตรวจพิจารณาและการจัดท าร่างกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย 
๒ คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขอความเห็นผลการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ 

การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๓ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกคืนเงินค่าลงทะเบียนและค่าเดินทางไปราชการในการเข้ารับ

การอบรมในหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองตามมาตรฐานที่ ก.ศป รับรอง 
๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. .... 
๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา  

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับ

พลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต าบลไสหร้า อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดิน
อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต าบลสามพร้าว อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  
พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ 

๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเม่ือส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน) 

๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภทของสถานบริการและด าเนินการของสถานบริการ 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. .... 

๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ 
ร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... 

๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
เป็นกรณีที่มีความจ าเป็นโดยเร่งด่วน และร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดให้การเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์  
เพ่ือกิจการขนส่งมวลชน เป็นกรณีที่มีความจ าเป็นและเร่งด่วน รวม ๖ ฉบับ 

๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสวนพฤกษศาสตร์สาธารณรัฐสิงคโปร์ คณะกรรมการ
อุทยานแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  องค์การสวนพฤกษศาสตร์  
แห่งราชอาณาจักรไทย ว่าด้วยความร่วมมือด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับกระทรวงตรวจคน 
เข้าเมืองและการป้องกันเขตแดนแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย 

๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการจัดท าความตกลงในรูปแบบของหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างไทยกับกองทุน
ประชากรแห่งสหประชาชาติ (United Nations Population Fund - UNFPA) เพ่ือจัดตั้งส านักงานภูมิภาคในประเทศไทย 

๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นเอกสารเพ่ิมเติม (Addendum) ฉบับที่ ๑ ของความตกลงให้ความช่วยเหลือ 
ด้านการเงินโครงการกลไกการหารือระดับภูมิภาคท่ีเพ่ิมพูนระหว่างสหภาพยุโรป - อาเซียน (Enhanced Regional EU - 
ASEAN Dialogue Instrument : E - READI) 

๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานการประชุมหารือระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและการประชุมระดับรัฐมนตรี
ภายใต้กรอบความร่วมมือ Abu Dhabi Dialogue ครั้งที่ ๔ ณ กรุงโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 

๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอวามเห็นองค์กรร่วมไทย - มาเลเซียขอเสนอการให้ค ารับรองการมีผลบังคับใช้ต่อไป 
ของบันทึกความเข้าใจราชอาณาจักรไทยและมาเลเซีย เกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรร่วมเพ่ือแสวงประโยชน์จากทรัพยากร
ระหว่างในพื้นดินใต้ทะเลในบริเวณท่ีก าหนดของไหล่ทวีปของประเทศทั้งสองในอ่าวไทย (MOU ๑๙๗๙) ตามข้อ ๖ (๒) 

๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการลงนามเอกสารโครงการและหนังสือความตกลงรับทุนสนับสนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อมโลกภายใต้โครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ าผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน 

    เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 
๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาล

แห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 
๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการปรับปรุงโครงสร้างอัตราเงินเดือนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑๐) 
๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานความคืบหน้าการเจรจากรณีบราซิลฟ้องไทยอุดหนุนการส่งออกน้ าตาล

ต่อ WTO เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ 
๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการเข้าร่วมโครงการ Base Erosion and Profit Shifting Project (BEPS Project) 

ของ OECD ในฐานะ Associate Country ภายใต้ Inclusive Framework 
๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการจัดท าความตกลงระหว่างส านักงานกลางแห่งชาติต ารวจสากลประเทศ (ต ารวจ

สากลกรุงเทพ) และส านักงานต ารวจแห่งชาติ ว่าด้วยการเข้าถึงระบบข้อมูลข่าวสารองค์การต ารวจสากลโดยตรง (Agreement 
between the INTERPOL National Central Bureau for Thailand in Bangkok and Royal Thai Police on Direct 
Access to the INTERPOL Information System) 

๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรัฐบาลอเมริกาแสดงความประสงค์จะซื้อที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่เพ่ือก่อสร้าง
เป็นที่ท าการแห่งใหม่ของสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

๒๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติปรับโครงสร้างทางการเงินของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
๒๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการด าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับ

สาธารณรัฐแอฟริกากลาง 
๒๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบอัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุด และอัตราค่าใช้จ่ายสูงสุด ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาต
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

๒๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหพันธรัฐ
รัสเซีย ว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคนิคทางทหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


